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รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำนำ
รายงานผลการด าเนิ น งานเล่ ม นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานรอบ 6 เดื อ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการดาเนินงานจัดทารายงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ย วข้อง เช่น ผู้ บ ริ ห ารเขตพื้น ที่การศึกษา ผู้ อานวยการโรงเรียน ผู้ อานวยการกลุ่ ม ตลอดจน
บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลโครงการ โดยการระดมความคิ ด เห็ น และปั ญ หา อุ ป สรรค
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป และนาไปวางแผนการ
พัฒ นาการจั ดการศึกษาในดียิ่ งขึ้น เพื่อให้ การขับเคลื่ อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ล ส่งผลต่อครู นั กเรี ย นและผู้ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณชนเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพั ฒนาการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป คณะผู้จัดทารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุเคราะห์
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทา รายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะ
ผู้จัดทาขอกราบอภัยมา ณ ทีน่ ี้ด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
พฤษภาคม 2564
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาเป็นส่ ว นราชการ จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบ
บริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนด
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ห น่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบั ติงานร่ ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
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ดังนั้ น เพื่อให้ การปฏิบั ติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้ องกับ แผนพัฒนา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เป็นฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจึงได้จัดทารายงานผล
การดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

***************************
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย
การจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้นาบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา และกฎหมาย
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาก าหนดแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้
1. กฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ได้แก่ มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่า งกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การจั ดการศึ ก ษาดัง กล่ าวมีคุ ณภาพและได้ มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการศึ ก ษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการดาเนินการ
และตรวจสอบการดาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง สั งคมเป็ น ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
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ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย
(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
(5) คว ามหลากหลายทางชี ว ภาพ คุ ณ ภ าพสิ่ ง แวดล้ อ ม และคว ามยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ
“ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
(1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ทุ ก รู ป แบบ และทุ ก ระดั บ ความรุ น แรง ควบคู่ ไ ปกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
(2) ยุทธศำสตร์ ชำติ ด้ำ นกำรสร้ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุ กต์ผ สมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ ส อดรับกับบริบทของ
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เศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศในมิ ติต่ าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงสร้างพื้นฐานวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุ นจาก
ภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
(3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนา ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่ว งวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภ าษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
(4) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาชน สังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่ ว มขับ เคลื่ อ น โดยการสนับสนุนการรวมตัว ของประชาชนในการร่ว มคิ ดร่ว มท าเพื่ อ
ส่วนรวม การกระจายอานาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุ ขภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และสภาพแวดล้ อมให้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
(5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุ กมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้
ทุกฝ่ ายที่เกี่ย วข้องได้เข้ามามีส่ ว นร่ว มในแบบทางตรงให้ มากที่สุ ดเท่ าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดย
ให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
(6) ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
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และประโยชน์ ส่ ว นรวม” โดยภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บหรือ ในการให้ บ ริก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่งขัน
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ เปิดกว้าง
เชื่ อ มโยงถึ ง กั น และเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุ ติธ รรมมี การบริ ห ารที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ เป็นธรรม ไม่เลื อกปฏิ บัติ และการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ตามหลักนิติธรรม
3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณจะต้องสอดคล้ องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
มี 23 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย 1) ความมั่ น คง 2) การต่ า งประเทศ 3) การพั ฒ นาการเกษตร
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิ สติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 10) การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ
หลั ก ประกั น ทางสั ง คม 18) การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น 19) การบริ ห ารจั ด การน้ าทั่ ง ระบบ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยต้องสอดคล้องและ
เป็นไปทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 12 ด้าน ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่
1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดการเหลื่อมล้าทาง
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การศึ ก ษา 4) กลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรอง และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละอาจารย์
5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา
6. นโยบำยรัฐบำล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกาหนดวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบาย
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ส าหรั บ นโยบายในช่ ว ง 4 ปี ถั ด ไป ด้ ว ยนโยบายหลั ก 12 ด้ า น
ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
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นโยบำยเร่งด่วน 12 ด้ำนที่รัฐบำลจะเร่งดำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุด
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ของ ประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ปัญหายาเสพติด
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
7. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำระดับชำติและระดับกระทรวงศึกษำธิกำร
7.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นาไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11

7.2 ยุทธศำสตร์
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒ นากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
7.3 นโยบำยและจุดเน้น กระทรวงศึกษำธิกำร
1) ด้านความมั่นคง
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
ระดับมัธยมศึกษำ
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์
(STEM) การต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และ การมีงานทา เช่น ทักษะด้านกี ฬาที่ส ามารถพัฒ นาไปสู่ นั กกี ฬ าอาชี พ ทักษะภาษาเพื่ อ เป็ น
มัคคุเทศก์
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย และแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562 – 2565)
จังหวัดเชียงรำย
แผนพัฒนำจังหวัดเชียงรำย ปี พ.ศ.2565
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรำย (Vision)
“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้ างสมดุล ของระบบนิ เวศและการพั ฒ นาเมื อ งให้ น่า อยู่ เพื่อให้ ประชาชนอยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การด ารงฐานวั ฒ นธรรมล้ า นนาเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร
ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
9. แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงรำย
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เชี ย งรายเมื อ งแห่ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นาสู่ ส ากล บนพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมล้ า นนา
มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด
งานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์
เป้ำประสงค์หลัก
1. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะประเภทสถานศึ ก ษา
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ
ของบุคคล
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ผู้เรียนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดารงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลั กษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลั ก ษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย
น่ายล โดยสอดคล้องกับ ศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษการ
ท่องเที่ยวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย
ที่แตกต่างกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียม
สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน

โดย

10. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. พัฒ นาศักยภาพและคุ ณภาพผู้ เรียนให้ มีส มรรถนะตามหลั กสู ตรและคุ ณลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
แผนปฏิบัติรำชกำร
๑. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็นประมุข มีทัศ นคติที่ถูก ต้อ งต่อ บ้า นเมือ ง มีห ลัก คิดที่
ถูก ต้อ ง และเป็น พลเมือ งดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้ เรี ย นที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิล ปะ ดนตรี กีฬา
ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พล
โลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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๔. ผู้ เรี ย นที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ) กลุ่ มชาติ พันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มด้วยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
7. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 3
สภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เชี ย งราย
พ.ศ. 2564 ได้ น าบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ การจั ด การศึ ก ษา มาก าหนดแนวทางการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเชี ย งราย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงศึกษาธิก าร แบ่ งส่ ว นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ (1) กลุ่มอานวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประกาศแบ่งส่วนราชการ ให้เพิ่ม
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
1. สถำนที่ตั้ง
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนน
ไกรสรสิทธิ์ ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0– 5360 - 1451
โทรสาร 0 – 5360-1450 Website : sesaocr.go.th E-mail secondary36cripyo@gmail.com
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2. เขตพื้นที่บริกำร
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 มี เ ขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารในการบริ ห าร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่
จังหวัด

เชียงรำย

พื้นที่
(ตร.กม.)
11,678

อำเภอ

18

ตำบล หมู่บ้ำน

124

1,786

เทศบำล
นคร/
เมือง
1

ตำบล
72

อบจ. อบต.

1

70

ที่มำ : กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

3. แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36
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4. ประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร
จังหวัด
เชียงรำย

ชำย

หญิง

632,413

665,891

รวม

ครัวเรือน

1,298,304

548,617

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดเชียงรำย - พะเยำ ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2562

5. สถำนศึกษำในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 59 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จานวน
41 แห่ง พื้นที่จังหวัดพะเยา 18 แห่ง บริหารจัดการศึกษา กาหนดเป็นสหวิทยาเขต ตามระเบียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ว่าด้วยสหวิทยาเขตมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ดังนี้
จังหวัด
เชียงราย

อำเภอ
1. เมืองเชียงราย

ชื่อสหวิทยำเขต
ริมกก

2. เวียงชัย

โรงเรียน
1. สามัคคีวิทยาคม (ประธำนจังหวัดเชียงรำย)
2. ดารงราษฏร์สงเคราะห์
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม

3. เวียงเชียงรุ้ง

4. ห้วยสักวิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต)
5. สามัคคีวิทยาคม 2
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
7. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
8. ดอนชัยวิทยาคม
9. เวียงชัยวิทยาคม
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

1. พาน
2. แม่ลาว

เบญจมิตร

1. พานพิทยาคม (ประธำนสหวิทยำเขต)
2. พานพิเศษพิทยา
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จังหวัด

อำเภอ

ชื่อสหวิทยำเขต

โรงเรียน

3. แม่สรวย
4. ป่าแดด

3. ดอยงามวิทยาคม
4. แม่อ้อวิทยาคม

5. เวียงป่าเป้า

5. นครวิทยาคม
6. แม่ลาววิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต)
7. แม่สรวยวิทยาคม
8. วาวีวิทยาคม
9. ป่าแดดวิทยาคม

เชียงราย

10. เวียงป่าเป้าวิทยาคม
11. แม่เจดีย์วิทยาคม
1. แม่จัน

สุดถิ่นไทย

1. แม่จันวิทยาคม

2. แม่สาย

2. จันจว้าวิทยาคม

3. เชียงแสน

3. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (ประธำนสหวิทยำเขต)

4. แม่ฟ้าหลวง

4. วัดถ้าปลาวิทยาคม
5. เชียงแสนวิทยาคม

5. ดอยหลวง

6. บ้านแซววิทยาคม
7. สันติคีรีวิทยาคม
8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก(เลขำนุกำรสหวิทยำเขต)
1. เทิง
2. เชียงของ
3. เวียงแก่น
4. พญาเม็งราย
5. ขุนตาล

อิงโขง

1. เทิงวิทยาคม
2. เชียงของวิทยาคม
3. ปล้องวิทยาคม
4. เวียงแก่นวิทยาคม
5. แม่ตาตาดควันวิทยาคม
6. ขุนตาลวิทยาคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต)
7. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8. ไม้ยาวิทยาคม
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จังหวัด

อำเภอ

ชื่อสหวิทยำเขต

โรงเรียน
9. ยางฮอมวิทยาคม
10. บุญเรืองวิทยาคม
11. พญาเม็งราย (ประธำนสหวิทยำเขต)

6. อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
6.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
อานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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7. โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
ก.ต.ป.น.
เขตพื้นที่การศึกษา

---------------------------------------------รองผู้อานวยการ สพม.ชร

กลุ่ม
อานวย
การ
(6คน)

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน
(7คน)

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
(1 คน)

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงิน
และ
สินทรัพย์
(10 คน)

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน (2
คน)
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการ สพม.ชร

กลุ่ม
บริหาร
งานบุคคล
(13 คน)

กลุ่ม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
(1คน)

(1 คน)

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา
( 21 คน)

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การ
ศึกษา
(9 คน)

โรงเรียน
4 สหวิทยาเขต

1 เครือข่าย

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ทีม่ า : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชร ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2564
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8. ทำเนียบผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
ธยมศึกษา เขต 36
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ดร. สมพร สุขอร่าม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นายอรรณพ จูจันทร์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นางโสภา ชวนวัน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
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ผู้อานวยการกลุ่ม

นายเรืองชัย ตามรภาค

น.ส.อรัญญา แยงเจริญ

นางบุษกร เชื้อสีดา

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล

นางสายสุดา ใจกล้า

นางบุญญธิดา คชรักษ์

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์

ผอ.กลุ่มอานวยการ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางดวงมณี แก้วสระแสน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางบุษกร เชื้อสีดา
นายสุชาติ ราชคม
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
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นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี
นิติกร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุม่ กฎหมายและคดี

9. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9.1 จานวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามตาแหน่งและกลุ่ม/ศูนย์
ที่

อัตรำกำลัง(คน)

ตำแหน่ง/กลุ่ม

กรอบ

มีแล้ว

ขำด

1

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1

1

2

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3

2

1

3

กลุ่มอานวยการ

6

5

1

4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

13

11

2

5

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

10

7

3

6

กลุ่มนโยบายและแผน

7

6

1

7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

9

8

1

8

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

2

1

1

9

ศึกษานิเทศก์

21

14

7

9

หน่วยตรวจสอบภายใน

2

2

-
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10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

-

1

-

11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

1

-

12 กลุ่มกฎหมายและคดี

-

1

-

74

57

17

-

16

-

รวมทั้งสิ้น
13 พนักงานอัตราจ้าง

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563

9.2 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจาแนกตามจังหวัดและสายงาน
ที่

สำยงำน

จำนวน (คน)

1

ข้าราชการครู

2

พนักงานราชการ

82

3

ครูอัตราจ้าง

79

4

บุคลากรสนับสนุนการสอน

82

5

ลูกจ้างประจา

54

รวมทั้งสิ้น

1,789

2,086
ทีม่ า : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชร ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2564

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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10. ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563)
ที่

ปีกำรศึกษำ 2563

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนห้องเรียน
(ห้อง)

1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7,998

258

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

7,896

256

3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8,019

258

23,913

772

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

7,649

268

5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

7,126

261

6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

7,002

267

21,777

796

45,690

1,568

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
รวมทั้งสิ้น

ทีม่ า : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

11. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2558–2559)
จังหวัด

จำนวนโรงเรียน

เชียงราย

41

ได้มำตรฐำน สมศ.

ไม่ได้มำตรฐำน สมศ.

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

38

92.68

3

7.32

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 36

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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12. คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2563
คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
สพม.เชียงราย สพม.พะเยา ศูนย์สอบ สพม.36
สพฐ.
ประเทศ
ภาษาไทย
61.08
60.20
60.75
55.18
54.29
ภาษาอังกฤษ
39.61
38.42
39.16
34.14
34.38
คณิตศาสตร์
31.85
29.41
30.92
25.82
25.46
วิทยาศาสตร์
33.68
32.05
33.06
30.17
29.89
คะแนนเฉลี่ย 4 วิชา
41.54
40.02
40.96
36.34
36.01
วิชา

13. ผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 – 2562

คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สพม.เชียงราย สพม.พะเยา ศูนย์สอบ สพม.36
สพฐ.
ประเทศ
ภาษาไทย
46.26
48.01
46.82
45.22
44.36
สังคมศึกษา
36.72
37.44
36.95
36.32
35.93
ภาษาอังกฤษ
30.49
30.13
30.38
29.73
29.94
คณิตศาสตร์
27.86
27.94
27.89
26.33
26.04
วิทยาศาสตร์
34.30
35.66
34.73
33.04
32.68
คะแนนเฉลี่ย 5 วิชา
35.12
35.83
35.35
34.13
33.79
วิชา

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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14. ผลกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ

ระดับ

คะแนน คำอธิบำย

คุณภำพ ที่ได้รับ

ระดับ
คุณภำพ

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี

5

45.5

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่
เป้าหมาย

4

10

ดีมาก

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5

10

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
การจัดการศึกษา

5

10

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหาร และการจัดการศึกษา

5

7.5

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4

4

ดีมาก

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา

4

4

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

4

10

ดีมาก

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ ( knowledge

4

10

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ

5

7.5

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน

5

7.5

ดีเยี่ยม

Management : KM ) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) และนาองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1

5

63

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร

5

12.5

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

5

12.5

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ

5

5

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ

5

5

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

3

6

ดี

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3

6

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

4

6

ดีมาก

4

6

ดีมาก

4

12

ดีมาก

4

41.5

ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้

2

6

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

5

25

ดีเยี่ยม

-

-

-

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

2.1 ระดับปฐมวัย

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5

25

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพ
ตำมหลักสูตร

5

12.5

ดีเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT)

-

-

-

4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6

-

-

-

4.2 ระดับมัธยมศึกษาที่ 3

5

7.5

ดีเยี่ยม

4.3 ระดับมัธยมศึกษาที่ 6

5

5

ดีเยี่ยม

3

10

ดี

4.1 เด็กพิการเรียนรวม

1

1

ปรับปรุง

4.2 เด็กด้อยโอกาส

4

4

ดีมาก

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

5

5

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีผลงำน
เชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ

5

15

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร

5

20

ดีเยี่ยม

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3

5

88.5

ดีเยี่ยม

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน)

5

193

ดีเยี่ยม

ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 4 ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำร
ประกอบอำชีพ

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการ
พิ เ ศษได้ รั บ การดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาเต็ ม ตาม
ศักยภาพ

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.36
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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15. ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
นโยบำย/ตัวชี้วัด

ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำย
ระดับคุณภำพ

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ัย และรักษา
ศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิม่ ขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสูอ่ าชีพและการมีงาน
ทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

1.00

ปรับปรุง

1

ปรับปรุง

3.50
3

ดีมาก
ดี

3
1

ดี
ปรับปรุง

5
5

ไม่ประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4

ไม่ประเมิน
ดีมาก

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

32

ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับ
คุณภำพ

4.67

ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สาหรับ สพป.)

-

ไม่ประเมิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5.00

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

3.50

ดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา

5

ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2

พอใช้

3.80

ดีมาก

นโยบำย/ตัวชี้วัด
นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลี่ยมล้ำทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน

ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 23.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย

(ผลกำรดำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด)
ค่ำเป้ำหมำย
นโยบำย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ
เป็นต้น
นโบบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รบั การกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระ

ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำรได้
กำรแปรผล

100

100.00

50

4.46

100

บรรลุ

ไม่บรรลุ

100.00 บรรลุ

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

33

16. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรจัดกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเชียงราย
เพื่อประกอบ การจัดทาแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ด้ำน
1.ด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม (S)

ประเด็นสำคัญ

โอกำส (+)/
อุปสรรค(-)

1.มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

+

2. มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีประเพณีของ

+

ชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์
3. มีสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน และมีสภาพที่เป็นชนบท
2.ด้ำนเทคโนโลยี (T) 1. ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.ด้ำนเศรษฐกิจ(E)

+
+

2.ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารบางประเภทมีผลลบ
ต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคม

-

1.ประชาชนเห็นความสาคัญทางการศึกษา ทาให้ เขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ในการจัดการศึกษา
ทางด้านงบประมาณ

+

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ว่างงาน และไม่สามารถ

-

ปรับตัวให้เข้ากับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทาให้
ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
4.ด้ำนกำรเมืองและ
กฎหมำย(P)

1.รัฐมีกฎหมายการศึกษาและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
ส่งผลต่อการศึกษาของประชาชนชาวไทย และเขตพื้นที่
การศึกษาได้ใช้แนวทางนั้นสู่การปฏิบัติในพื้นที่

+

2.นโยบายของรัฐด้านการศึกษาปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ ส่งผลให้เขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการได้
ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง

-
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง
(+)/

ด้ำน

ประเด็นสำคัญ

1.ด้ำนโครงสร้ำงและ
นโยบำยของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (s1)

1.เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ
เนื่องมาจากโครงสร้างของเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนและ
มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม

+

2. การบริหารจัดการขาดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดขึ้นโดยส่วนกลาง ซึ่ง
เขตพื้นที่การศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย

-

1.บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันอย่าง เนื่องจากเข้าร่วมโครงการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต

+

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาต่ากว่าเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มวิชาสาระหลัก 5 กลุ่ม
วิชาสาระ เนื่องมาจาก การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ของสถานศึกษา

-

1. เขตพื้นที่การศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครบตามกรอบ
อัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา

-

2. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาขาดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน

-

2.ด้ำนผลผลิตและกำร
บริกำร(s2)

3.ด้ำนบุคลำกร( m1)

จุดอ่อน
(-)

4.ด้ำนประสิทธิภำพกำรเงิน 1. งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาไม่
(m2)
เพียงพอ และมีความล่าช้าในการจัดการจัดสรรจากส่วนกลาง

-

2. งบประมาณเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กาหนด และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

+

5.ด้ำนวัสดุทรัพยำกร (m3) 1. อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมในการ
บริการครูและผู้รับบริการเนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

+
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6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(m4)

2. อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังขาดพื้นที่บางส่วนที่
จาเป็นต่อการให้บริการ และพาหนะต่างๆ เช่น ลานจอดรถ
รถยนต์ราชการ

-

1. เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจาก
เขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
อย่างชัดเจนมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

+

2. ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนมีความ
ล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน เพราะขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญ

-
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ส่วนที่ 4
ทิศทำงของแผนปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
การพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จากการนาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุ ด เน้ น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจ การบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กาหนดให้ในวาระ
เริ่มแรกการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็น แผนห้าปี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เป็นฉบับทบทวน
2563 - 2565 น าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเชี ย งราย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ กิจกรรม ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย เป็นองค์กรแห่งควำมทันสมัย
คุณภำพก้ำวไกล ฉับไวด้วยบริกำร ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีความสามารถความเป็นเลิ ศทางวิช าการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัด การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ยึด หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
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7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาตามสิทธิอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแข่งขัน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน
แผนปฏิบัติรำชกำร
1. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่งคงของสังคมและ
ประเทศชำติ
1.1 เป้ำหมำย
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ

ค่ำเป้ำหมำย
2563 2564 2565
80
80
85

1.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
1.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความ
เสี่ยงในการดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
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1.4 แผนงำน / โครงกำรสำคัญของ สพม.ขร.
1) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2564 งบประมาณ 200,000 บาท
2. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
2.1 เป้ำหมำย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนากาลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีองค์ความรู้
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท

ค่ำเป้ำหมำย
2563 2564 2565
10
10
10
75

80

80

75

80

85

2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
2.3.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ
2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.4 แผนงำน / โครงกำรสำคัญของ สพม.ชร.
1) โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 งบประมาณ 110,000 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร. ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 50,000 บาท
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร. ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ
62,000 บาท
4) โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 164,000 บาท
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3. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.1 เป้ำหมำย
3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะมีสมรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตาม
วัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ ดี (Globol Citizen) พร้ อ มก้ า วสู่ ส ากล น าไปสู่ ก ารสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้ รับการ
พัฒ นาศักยภาพตามสมรรถนะวิช าชี พ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี กีฬา)
3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
4 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
2563 2564 2565
3
3
3
80

85

90

80

81

82

85

90

95

59

59

59

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด

80

90

95

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA

100

100

100
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ที่

ตัวชี้วัด

8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความ
ต้องการของบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่
เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
9 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ค่ำเป้ำหมำย
2563 2564 2565
80
80
80

80

80

80

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็น
ปฐมวัย ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)
3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพการนิเทศติดตาม)
3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสาหรับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3.5 พัฒ นาระบบการด าเนิน งานทะเบี ยน – วัดผล การจัดทาจั ดเก็ บเอกสาร
หลักฐานการจบการศึกษา การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.4 แผนงำน / โครงกำรสำคัญของ สพม.ชร.
1) โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณ 165,000 บาท
2) โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู นั ก จิ ต วิ ท ยาประจ า
สถานศึกษา งบประมาณ 70,000 บาท
3) โครงการส่ งเสริ มการจัดการศึก ษาห้ องเรี ยนพิ เศษสู่ ความเป็นเลิ ศ ปีการศึก ษา
2563 งบประมาณ 25,000 บาท
4) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย งบประมาณ 50,000 บาท
5) โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอานวยการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย งบประมาณ 85,000 บาท
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6) โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 งบประมาณ 115,000 บาท
7) โครงการการให้ ข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา มีวิทยฐานะและเลื่ อ น
วิทยฐานะ งบประมาณ 20,000 บาท
8) โครงการการวางแผนและบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง งบประมาณ 5,000 บาท
9) โครงการการประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูล กลั่ นกรองข้อมูล เพื่อประกอบการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 25,000 บาท
10) โครงการการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 20,000 บาท
11) โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
งบประมาณ 25,000 บาท
12) โครงการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณ 10,000 บาท
13) โครงการการพัฒนาการให้บริการของกลุ่มบริหารบุคคล งบประมาณ 10,000 บาท
14) โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา งบประมาณ 10,000 บาท
15) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลและวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สพม. ชร. งบประมาณ 100,000 บาท
16) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร. งบประมาณ 60,000 บาท
17) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ประจาปี 2564 งบประมาณ 40,000 บาท
18) โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 งบประมาณ 110,000 บาท
19) โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร. ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 50,000 บาท
20) โครงการการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ งบประมาณ 14,000 บาท
21) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนิ น งานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร. ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ
62,000 บาท
22) โครงการพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 164,000 บาท
23) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร.
จานวน 41 โรงเรียน งบประมาณ 50,000 บาท
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4. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4.1 เป้ำหมำย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สามัญ – อาชีวศึกษา)
2 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น
3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท ( 2 โรงเรียน)
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน

ค่ำเป้ำหมำย
2563
2564

2565

100
78

100
78

100
78

100

100

100

100

100

100

30

30

30

4.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษา ปพ.3
4.4 แผนงำน / โครงกำรสำคัญของ สพม.ชร.
1) โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร งบประมาณ 20,000 บาท
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ 20,000 บาท
3) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย งบประมาณ 30,000 บาท
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5. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.1 เป้ำหมำย
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย
2563
2564
2565
75
80
85

5.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
สร้างจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 แผนงำน / โครงกำรสำคัญของ สพม.ชร
1) โครงการโรงเรี ยนสวย ภูมิทัศน์ส ดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 40,000 บาท
6. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6.1 เป้ำหมำย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ที่

ตัวชี้วัด

1 จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
2 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพม.36. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต

ค่ำเป้ำหมำย
2563 2564 2565
2
2
2
85

90

95

50

50

50

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ
6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6.3.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ โ รงเรียนนิติบุคคลมีการบริห ารและการจัด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอานาจ
6.4 แผนงำน / โครงกำรสำคัญของ สพม.ชร.
1) โครงการบริหารงบประมาณ งบประมาณ 135,000 บาท
2) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2564 งบประมาณ 60,000 บาท
3) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย งบประมาณ 10,000 บาท
4) การตรวจสอบภายในเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสถานศึกษาในสังกัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 งบประมาณ 62,0000 บาท
5) โครงการ การกากับ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียนหน่วยเบิกจ่า ยตรง
งบประมาณ 38,000 บาท

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 5
ผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายได้ดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน ดังนี้
โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณแต่ละรำยกำร ดังนี้
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

1. โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจาปี
การศึกษา 2564

200,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

รอดาเนินการ

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย

115,000 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผนได้ดาเนินการจัด
ประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมำณที่เบิกจ่ำย
-

111,046

46
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

3. โครงการการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

20,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

4. โครงการการวางแผนและบริหาร
อัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุก
ตาแหน่ง

5,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

5. โครงการการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

25,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

6. โครงการการบริหารจัดการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

20,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

7. โครงการการประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา

25,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

8. โครงการการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

10,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

9. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล
และวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัด สพม. ชร.

100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

-

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

48
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

10. โครงการการพัฒนาการให้บริการ
ของกลุ่มบริหารบุคคล

10,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล รอดาเนินการ

11. โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

10,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้
ประชาสัมพันธ์ให้ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดาเนินการคิดนวัตกรรมเพื่อขอรับ
รางวัล OBEC AWARDS และได้จัดประชุม
ตัดเลือกผลงานเพื่อขอรับรางวัลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

10,000

12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพครูนักจิตวิทยา
ประจาสถานศึกษา

70,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

เบื่องต้นกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้
ดาเนินการอบรมให้กับครูนักจิดวิทยาเพื่อ
เป็นครูแกนนาในการช่วยเหลือให้คาปรึกษา
นักเรียนในสถานศึกษาที่ประสบปัญหา
ต่าง ๆ

1,945

13. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษสู่ความเป็นเลิศ ปี
การศึกษา 2563

25,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการเปิด
ห้องเรียนพิเศษประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

13,580

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

49
ที่

โครงกำร

14. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

100,000 ศูนย์ประสานงานฯ
พะเยา

รอดาเนินการ

-

15. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
อานวยการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

85,000 กลุ่มอานวยการ

รอดาเนินการ

-

16. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

50,000 กลุ่มอานวยการ

รอดาเนินการ

-

165,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

รอดาเนินการ

-

17. โครงการการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างการรับรู้การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โรงเรียนในสังกัด สพม.ชร

60,000 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผนได้ดาเนินการประชุม
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ SWOT
หาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อ
นามาจัดทาโครงการและจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน ประจาปี
2564

40,000

20. โครงการนิเทศการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ประจาปีงบประมาณ
2564

กลุ่มอานวยการ

110,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

รอดาเนินการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลได้ดาเนินการ
ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครู และ
ผู้เรียนในสังกัด ครบ 59 โรงเรียน

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมำณที่เบิกจ่ำย
60,000

-

67,062

51
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

21. โครงการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.ชร
ปีงบประมาณ 2564

50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

รอดาเนินการ

-

22. โครงการการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอ
สื่อการสอนวิดีโอออนไลน์

14,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

รอดาเนินการ

-

23. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.ชร ปีงบประมาณ
2564

62,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

รอดาเนินการ

-

24. โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

164,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

รอดาเนินการ

-
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ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

25. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.ชร.

50,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ

รอดาเนินการ

-

26. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

20,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา รอดาเนินการ
ทางไกลฯ

-

27. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

20,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา รอดาเนินการ
ทางไกลฯ

-

28. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย ให้เป็นปัจจุบันและพร้อม
ให้บริการ

30,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้
19,900
ทางไกลฯ
ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศและเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

53
ที่

โครงกำร

29. โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์
สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ประจาปี
การศึกษา 2563

30. โครงการบริหารงบประมาณ

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

40,000 กลุ่มส่งเสริมการ จัด
การศึกษา

135,000 กลุ่มบริหารงานการเงิน

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ได้ดาเนินการประเมินสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์
สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจาปีการศึกษา 2563 และคัดเลือก
สถานศึกษาต้นแบบของโรงเรียนสวย
ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ

40,000

รอดาเนินการ

และสินทรัพย์

31. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ประจาปี 2564

60,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากรของหน่วยตรวจสอบ
ภายในเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และการเงินสินทรัพย์

32. โครงการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

10,000 ก.กฎหมายและคดี

รอดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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54
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณที่เบิกจ่ำย
21,984

33. การตรวจสอบภายในเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 และสถานศึกษาในสังกัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

62,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกตรวจติดตาม
การเบิกจ่ายและใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัดจากเป้าหมายจานวน
25 โรงเรียน ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือน
จานวน 12 โรงเรียน ยังคงเหลืออีก 13
โรงเรียน

34. โครงการ การกากับ ติดตามการ
บริหารงบประมาณโรงเรียนหน่วย
เบิกจ่ายตรง

38,000 กลุ่มบริหารงานการเงิน

รอดาเนินการ

รวม

-

และสินทรัพย์

2,000,000
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