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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
  องค์กรแห่งความทันสมัย  คุณภาพก้าวไกล ฉับไวด้วยบริการ 

 

พันธกิจ  
 พันธกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกอบด้วย 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับ

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 3. จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21  
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศทาง

วิชาการ และเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
 5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาส ความเสมอภาค และ 

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมือ

อาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำ

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที ่ม ีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิท ัล ( Digital 
Technology) และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 

 เป ้าประสงค์ของการบร ิหารจ ัดการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประกอบด้วย 

 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน 



ข 
 

 3. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 4. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับโอกาส ความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ำทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ   มีสมรรถนะ
ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 6. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตามแผนพัฒนา
การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

ศตวรรษท่ี 21   
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 

มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนรว่ม   

 
                
 
    
 

 
 
 
 
 
 



ข 
 

  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน          
สำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4,000,000 
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดสรรงบประมาณ
สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 2. งบโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยจัดทำโครงการในการพัฒนาการศึกษา รวม 15 โครงการ 
งบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน 
1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  305,500 บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
         กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 144,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
         กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู ้เรียนอย่างมี
คุณภาพ จำนวน 1 โครงการ    
         กลยุทธ์ที่ 5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ   
         กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
การมีส่วนร่วม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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คำนำ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่น ๆ         
ที่เก่ียวข้องทั้ง 3 ระดับ  

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าเอกสารฉบับนี้         
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือ     
ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2565 และเพื ่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จลุล่วงได้ดี 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
                   ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่  1   
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

            ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก ารโดย
คำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั ้งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561           
จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ          
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 
62 เขต 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบ
บริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา            
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น  ที่เกี ่ยวข้องหรือ                 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เป็นฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 2.2 เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ 
 

3. เป้าหมายรวมของการพัฒนา 
        1) Good School  โรงเรียนดีมีมาตรฐาน  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  กิจกรรมเด่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
        2) Good Teacher  ครูดีมีคุณภาพ  มีงานวิจัยชั้นเรียน จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดี 
        3) Good Student นักเรียนดี มีคุณธรรม มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต 
  4) Good office สำนักงานคุณภาพมีมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม เป็นองค์กรแห่งความ
ทันสมัย บริการด้วยความประทับใจ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
  
 

*************************** 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา และกฎหมาย นโยบาย       
ที่เกี ่ยวข้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย ดังนี้ 

1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา  
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ได้แก่ มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
       รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึ ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ มี
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ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าหมายและประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย       
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
 (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
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ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ   
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต               
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ                
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน        
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและ 
ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนา  ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย      
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย      
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที ่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง      
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
ยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาชน สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม 
การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบไปสู ่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง
และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้
ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดย
ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
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หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีด
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และ
นำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม  มีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการ
กีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม       
18) การเติบโตอย่างยั ่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั ่งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ   21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ      
ในด้านต่าง ๆ ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยต้องสอดคล้อง
และเป็นไปทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนการปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้าประสงค์เพื ่อยกระดับคุณภาพของการ                
จัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัว   ในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล             
ซึ่งการศึกษาที ่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มิได้จำกัดเฉพาะการจัด
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การศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การสร้าง โอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) การสร้างระบบการผลิตและ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ 
ที่เน้น การฝึกปฏิบัติ อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และ ๕) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและ ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
เป็นกำลังสำคญัในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์  คือ 1) การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 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) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

6. นโยบายรัฐบาล   
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกำหนดวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 



8 
 

                                                                             แผนปฏิบัติราชการ สพม.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม     

 นโยบายเร่งด่วน 12 ด้านที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วท่ีสุด 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก   
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต   
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21   
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
 9. การแก้ปัญหายาเสพติด 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล  
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

7. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นำไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิและยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

 7.2 ยุทธศาสตร์   
      1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
      2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
      3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
      5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 7.3  นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ    
        1) ด้านความมั่นคง  
        2) ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
        3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
        4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
        5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
 ระดับมัธยมศึกษา 
        มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น  
        1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
การต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
        2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ  และ 
การมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็น มัคคุเทศก์ 

8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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 8.1 ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 
 8.2 ด้านโอกาส 
       8.2.1 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       8.2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
       8.2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ    
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.3 ด้านคุณภาพ 
       8.3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       8.3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
       8.3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น      
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 
       8.3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 8.4 ด้านประสิทธิภาพ 
       8.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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       8.4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที ่ 
      8.4.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
      8.4.3 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     8.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565)  
    จังหวัดเชียงราย 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2565 

     วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
      “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

     เป้าหมายการพัฒนา 
     1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
     2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 3. เพื ่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ เพื ่อให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตร
ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์
และยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ      
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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10. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย 
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา  มวล
ประชาอยู่เย็นเป็นสุข” 

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 
 2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 
 4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด
งานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 

 เป้าประสงค์หลัก  
 1. คนทุกช่วงว ัยม ีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ผู ้เรียนที ่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา 
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ
ของบุคคล 
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 
 6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) 
 7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 8. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม 
 9. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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 10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
 11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ       
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย   
น่ายล โดยสอดคล้องกับ ศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษการ
ท่องเที่ยวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย    
ที่แตกต่างกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียมโดย
สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน 
   
11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 

              วิสัยทัศน์ 
            “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

               พันธกิจ 
      ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
                ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
                ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
                ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
               ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
                ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
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 แผนปฏิบัติราชการ 
       ๑. ผ ู ้ เร ียนม ีความร ักในสถาบ ันหล ักของชาต ิ และย ึดม ั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
       ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
       ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
       ๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 
       6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มด้วยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
       7. สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3  

สภาพแวดลอ้มของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  พ.ศ. 2565    
ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา มากำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

 กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ (1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน   
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (4) กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประกาศแบ่งส่วนราชการ  ให้เพ่ิม 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี  

1. สถานที่ตั้ง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์ 
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0– 5360 - 1451      
โทรสาร 0 – 5360 – 1450    Website  :  http://www.spm36.obec.in.th  E-mail : 
secondary36cripyo@gmail.com 

2. เขตพื้นที่บริการ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย มีเขตพื้นที ่บริการในการบริหาร จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  18 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมือง 2. อำเภอ 
เวียงชัย 3. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 4. อำเภอแม่ลาว 5. อำเภอพาน 6. อำเภอแม่สรวย 7. อำเภอป่าแดด  
8. อำเภอเวียงป่าเป้า  9. อำเภอแม่จัน 10. อำเภอแม่สาย 11. อำเภอเชียงแสน 12. อำเภอแม่ฟ้า
หลวง 13. อำเภอดอยหลวง 14. อำเภอเทิง 15. อำเภอเชียงของ 16. อำเภอเวียงแก่น 17. อำเภอ
ขุนตาล   18. อำเภอพญาเม็งราย   

http://www.spm36.obec.in.th/
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เขตพื้นที่บริการในจังหวัดเชียงราย 
 

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบจ. อบต. 

นคร/
เมือง 

ตำบล 

เชียงราย 11,678 18 124 1,786 1 72 1 70 

                               ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

3. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
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4. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

จังหวัด ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

    เชียงราย 632,413 665,891 1,298,304 548,617 

                                        ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 

5. สถานศึกษาในสังกัด 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน  41 แห่ง บริหาร
จัดการศึกษา กำหนดเป็นสหวิทยาเขต ตามระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
ว่าด้วยสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 
13 มกราคม 2560 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง การจัดตั้ง
สหวิทยาเขตและที่ตั ้งสำนักงานสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้   

จังหวัด อำเภอ ชื่อสหวิทยาเขต โรงเรียน 

เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เมืองเชียงราย 

2. เวียงชัย  

3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 
1. สามัคคีวิทยาคม (ประธานจังหวัดเชียงราย) 
2. ดำรงราษฏร์สงเคราะห์  
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม  
4. ห้วยสักวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
5. สามัคคีวิทยาคม 2  
6. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 
8. ดอนชัยวิทยาคม 
9. เวียงชัยวิทยาคม  
10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม 
11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

1. พาน  

2. แม่ลาว  

3. แม่สรวย  
4. ป่าแดด  

5. เวียงป่าเป้า   

เวียงกาหลง 1. พานพิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. พานพิเศษพิทยา 
3. ดอยงามวิทยาคม 
4. แม่อ้อวิทยาคม 
5. นครวิทยาคม 
6. แม่ลาววิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. แม่สรวยวิทยาคม 
8. วาวีวิทยาคม 
9. ป่าแดดวิทยาคม 
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จังหวัด อำเภอ ชื่อสหวิทยาเขต โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

เชียงราย 

10. เวียงป่าเป้าวิทยาคม  
 11. แม่เจดีย์วิทยาคม 

1. แม่จัน  

2. แม่สาย  

3. เชียงแสน 

4. แม่ฟ้าหลวง 

5. ดอยหลวง 

สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยาคม(ประธานสหวิทยาเขต) 
2. จันจว้าวิทยาคม 
3. แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์  
4. วัดถ้ำปลาวิทยาคม  
 5. เชียงแสนวิทยาคม  
 6. บ้านแซววิทยาคม 
 7. สันติคีรีวิทยาคม 
 8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก(เลขานุการสหวิทยาเขต) 

1. เทิง  

2. เชียงของ  

3. เวียงแก่น 

4. พญาเม็งราย 

5. ขุนตาล 

อิงโขง 
1. เทิงวิทยาคม  
2. เชียงของวิทยาคม  
3. ปล้องวิทยาคม 
4. เวียงแก่นวิทยาคม 
5. แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 
6. ขุนตาลวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
8. ไม้ยาวิทยาคม 
9. ยางฮอมวิทยาคม 
10. บุญเรืองวิทยาคม  
11. พญาเม็งราย (ประธานสหวิทยาเขต) 

รวม 18 4 41 

6. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 6.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย        
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
 (1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7. โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 
 

 

  

             ------------------------------------------ 

                                                      ----- 

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

ทีม่า : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.36 ข้อมูล ณ วันท่ี 20  กรกฎาคม  2563 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 

ก.ต.ป.น.  

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 คน) 
คน) 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

(1คน) 

กลุ่ม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย ์
(10 คน) 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด 

การ 
ศึกษา 
(9 คน) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ

ประเมิน 

ผลการจัด
การศึกษา 
(14 คน) 

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

 

กลุ่ม
บริหาร 

งานบุคคล 
(13 คน) 

กลุ่ม
พัฒนาครู

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
(1คน) 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
(7 คน) 

กลุ่ม
อำนวย 
การ 

(6คน) 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

(1คน) 

 

(1 คน) 

 4 สหวิทยาเขต 

 

 2 เครือข่าย 

 

รองผู้อำนวยการ เชียงราย รองผู้อำนวยการ เชียงราย 

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
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8. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 ธยมศึกษา   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                        

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

 ดร. สมพร  สุขอร่าม 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
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       ปฏบิัติหน้าที ่ผอ.กลุ่ม                                    ปฏิบัตหิน้าที่ ผอ.กลุ่ม                             ปฏิบัตหิน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            ส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีฯ 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม 
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9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตาม กลุ่ม/หน่วย 

ที ่ ตำแหน่ง/กลุ่ม 
อัตรากำลัง(คน) หมายเหตุ 

กรอบ มีแล้ว ขาด 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 -  

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 

2 2 -  

3 กลุ่มอำนวยการ 6 4 2 สพม.พะเยา 1 คน 

4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 8 5 สพม.พะเยา 1 คน 
นิติกร 1 คน     
พัฒนาครู 1 คน 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10 7 3  

6 กลุ่มนโยบายและแผน 7 6 1 สพม.พะเยา 1 คน 

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 8 1 สพม.พะเยา 1 คน 

8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 2 1 1  

9 ศึกษานิเทศก์ 14 14 - สพม.พะเยา 2 คน 
สพฐ. 1 คน น่าน1 คน 
พิจิตร 1 คน ICT.1 คน 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 -  

10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- (1) -  

11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - (1) -  

12 กลุ่มกฎหมายและคดี - (1) -  

 รวมทั้งสิ้น 66 53 13  

13 พนักงานอัตราจ้าง - 17 -  

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.เชียงราย  ข้อมูล ณ วันท่ี  7 กันยายน  2564 
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9.2 จำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพม.เชียงราย 

ที ่ สายงาน จำนวน (คน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ข้าราชการครู 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้างประจำ 

41 

60 

1,839 

98 

130 

54 

                      รวมทั้งสิ้น 2,121 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.เชียงราย ข้อมลู ณ วันท่ี 7 กันยายน 2564 

10. ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 7 กันยายน 2564) 

ที ่ ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2563 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) 

1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5,415 174 

2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5,469 172 

3    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5,233 174 

 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 16,117 520 

4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5,595 187 

5    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5,087 183 

6    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4,733 180 

 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15,415 550 

 รวมทั้งสิ้น 31,532 1,070 

              ทีม่า : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันท่ี 7 กันยายน 2564 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

                11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 

 รอบการประเมิน 
โรงเรียนเข้ารับการประเมิน  ได้มาตรฐาน สมศ. 

จำนวน 
(โรงเรียน) 

ร้อยละ จำนวน  (โรงเรียน) 

รอบท่ี 4 (พ.ศ.2559 - 2564)  9 21.95  9   

รอบสถานการณ์โรวิด ระยะที่ 1 16 39.03  16  

รวม 2 รอบการประเมิน 25 60.98 25 

รอการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ตลุาคม – ธันวาคม 2564) 

16 39.02 - 

รวมท้ังหมด 41 100 27 

   ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เชียงราย ตุลาคม 2564 
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12. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2562 – 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่/ศูนย์สอบ และระดับประเทศ 

ศูนย์สอบ สพม.36 – ประเทศ 
 

 
วิชา 

 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 59.28 55.14 4.14 60.75 54.29 6.46 
ภาษาอังกฤษ 35.98 33.25 2.73 39.16 34.38 4.78 
คณิตศาสตร์ 30.61 26.73 3.88 30.92 25.46 5.46 
วิทยาศาสตร์ 31.61 30.07 1.54 33.06 29.89 3.17 
เฉลี่ย 4 วิชาหลัก 39.37 36.30 3.07 40.96 36.01 4.95 

 
 
 สพม.เชียงราย – ประเทศ 
 

วิชา 
 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

สพม.
เชียงราย ประเทศ ผลต่าง 

สพม.
เชียงราย ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 58.77 55.14 3.63 61.08 54.29 6.79 
ภาษาอังกฤษ 35.87 33.25 2.62 39.61 34.38 5.23 
คณิตศาสตร์ 30.61 26.73 3.88 31.85 25.46 6.39 
วิทยาศาสตร์ 31.49 30.07 1.42 33.68 29.89 3.79 
เฉลี่ย 4 วิชาหลัก 39.19 36.30 2.89 41.54 36.01 5.53 
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13. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    ปีการศึกษา 2562 – 2563  เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่/ศูนย์สอบ และระดับประเทศ 

ศูนย์สอบ สพม.36 – ประเทศ 

  
  
 
 สพม.เชียงราย – ประเทศ 

                                                                  ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  
 

 

 
 
 
 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 43.48 42.21 1.27 46.82 44.36 2.46 
สังคมศึกษาฯ 36.50 35.70 0.80 36.95 35.93 1.02 
ภาษาอังกฤษ 29.28 29.20 0.08 30.38 29.94 0.44 
คณิตศาสตร์ 26.76 25.41 1.35 27.89 26.04 1.85 
วิทยาศาสตร์ 30.29 29.20 1.09 34.73 32.68 2.05 
เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 33.26 32.34 0.92 35.35 33.79 1.56 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 

ศูนย์สอบ
สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 43.10 42.21 0.89 46.26 44.36 1.90 
สังคมศึกษาฯ 36.23 35.70 0.53 36.72 35.93 0.79 
ภาษาอังกฤษ 29.59 29.20 0.39 30.49 29.94 0.55 
คณิตศาสตร์ 26.65 25.41 1.24 27.86 26.04 1.82 
วิทยาศาสตร์ 30.02 29.20 0.82 34.30 32.68 4.62 
เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 33.12 32.34 0.78 35.12 33.79 1.33 
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14. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
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15. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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16. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  เพ่ือ
ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี ้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

       จุดแข็ง (Strength) 
  1. ในเขตพ้ืนที่บริการมีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2. ในเขตพ้ืนที่บริการมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีประเพณีของชาติพันธุ์
ที่เป็นเอกลักษณ ์
  3. ในเขตพ้ืนที่บริการมีสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน และมีสภาพที่เป็นชนบท 
  4. ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. ประชาชนเห็นความสำคัญทางการศึกษา ทำให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้ประชากรวัย
เรียน ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายกำหนด 
  6. รัฐมีกฎหมายการศึกษาและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาส่งผลต่อการศึกษาของ
ประชาชนชาวไทย และเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้แนวทางนั้นสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 

  จุดอ่อน (Weakness) 
  1. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื ่อสารบางประเภทมีผลลบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคม 
  2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ว่างงาน และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทำให้ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคไอที (เทคโนโลยี(Technology) และ สารสนเทศ (Information) )
เนื่องจาก ต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน 
  3. นโยบายของรัฐด้านการศึกษาปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ 
ส่งผลให้เขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการได้ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง     

   โอกาส (Opportunity) 
  1. เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เนื่องมาจากโครงสร้างของ
เขตพ้ืนที่การศึกษามีความชัดเจนและมีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม 
  2. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามหลัก   
ศาสนาของตน เนื่องจากเข้าร่วมโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
  3. งบประมาณเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  4. อาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมในการบริการครูและผู้รับบริการ
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  5. เขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษา    
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน อย่างชัดเจนมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

  อุปสรรค  (Threat) 
  1. การบริหารจัดการขาดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากนโยบายของเขตพ้ืนที่
การศึกษากำหนดขึ้นโดยส่วนกลาง ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มวิชาสาระหลัก กลุ่มวิชาสาระ เนื่องมาจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่ของสถานศึกษา และเกิดโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติต่างๆ   
  4. เขตพื้นที่การศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครบตามกรอบอัตรากำลังของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  5. บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษายังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
  6. งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาไม่เพียงพอ และมีความ
ล่าช้าในการจัดการจัดสรรจากส่วนกลาง 
  7. อาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังขาดพ้ืนที่บางส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการ 
และพาหนะต่างๆ เช่น ลานจอดรถ   
  8. ระบบเครือข่ายที ่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนมีความล่าช้าและไม่เป็น
ปัจจุบัน เพราะขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางของแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
---------------------------------  

  

วิสัยทัศน์  
  องค์กรแห่งความทันสมัย  คุณภาพก้าวไกล ฉับไวด้วยบริการ 

 

พันธกิจ  
 พันธกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกอบด้วย 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือ

รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21  
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น

เลิศทางวิชาการ และเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
 5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาส ความเสมอภาค และ 

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความ

เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำ

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ประกอบด้วย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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 4. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาส ความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

 5. ผู ้บร ิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับการพัฒนาสู ่ความเป็นมืออาชีพ                
มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 7. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

ศตวรรษท่ี 21   
 กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 

มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ที ่6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมี

ส่วนร่วม   
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นโยบายและจุดเน้น ของ สพม.เชียงราย ปีงบประมาณ 2565 

นโยบาย สพฐ. นโยบายและจุดเน้น สพม.เชียงราย ปีงบประมาณ 2565 
เป้าหมาย ตาม “สพม ชร. 

“โมเดล SPMCR” 
1. ด้านความปลอดภัย 1.  ส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุก 

     รูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ผู้เรียนคุณภาพ 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการศึกษาจนจบ   
     การศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผู้เรียนคุณภาพ 

2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ  ที่ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง ผู้เรียนคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ ผู้เรียนคุณภาพ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50ขึ้นไป  
    เพ่ิมข้ึน   

ผู้เรียนคุณภาพ 

5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนในสังกัดออกกลางคัน  ผู้เรียนคุณภาพ 
6.  ส่งเสริมผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

ผู้เรียนคุณภาพ 

3. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผู้เรียนคุณภาพ 

2 .ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง 
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 

ผู้เรียนคุณภาพ 

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนคุณภาพ 
4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความปลอดภัย มีความอบอุ่น 
    และมีความสุข 

โรงเรียนคุณภาพ 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 1.   กลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน และครู สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน และ 
      บริหารจัดการ 

ครูคุณภาพ 

2    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  ครูคุณภาพ 
3.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)ของ สพม. เพิ่มขึ้น สำนักงานคุณภาพ 
4.  สำนักงานฯ มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานฯ PMQA. คำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS)  
     และ แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. (ARS) สูงขึ้น 

สำนักงานคุณภาพ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ สพม.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100  

2. ร้อยละสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก ในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง           
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 100  

3. ร้อยละสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100  

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ           
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ               
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

100 100 100  
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กลยุทธ์ที่ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ (ต่อ) 
 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
๓. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

100 100 100 KPI สพฐ. 
ปี 2564-

2565 
4. ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
และพ้ืนที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

1. ร้อยละของผู้เรียนในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และพ้ืนที่สูง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

100 100 100  
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ศตวรรษท่ี 21   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
1. นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และบริบทของ 
แต่ละพ้ืนที่ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ 

100 100 100  

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 KPI สพฐ. 
ปี 2565 

2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

100 100 100  

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ 

100 100 100  

 2. จำนวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา และองค์กรเครือข่าย (อศจ.,กศน.,
เอกชน ฯลฯ) 

N/A N/A 5  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ศตวรรษท่ี 21   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
4. สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

1.ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ           
การ ศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

100 100 100  

5. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

100 100 100  

6. นักเรียนที่เรียนภาษาจีน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

1. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

100 100 100  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีกระบวนการวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผล 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 

100 100 100  
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ศตวรรษท่ี 21   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมาย
เหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
8. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
เพิ่มข้ึน  

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา  
  - จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) และได้คะแนนแตล่ะวชิาตัง้แต่ร้อยละ 
50ข้ึนไป เทียบกบัจำนวนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่เข้ารับการทดสอบ 
ทั้งหมด โดยครอบคลุม ดังนี ้
  ม.3 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  ม.6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
        สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปี กศ. 
 
 
 
 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
  
 
 

9.23 
1.03 

 
 
 
 
 
 
 

3 
3  

KPI สพฐ. 
ปี 2565 

9. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

1. ร้อยละของนักเรียน ได้รับการปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

100 100 100  

10.  สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รบัสนับสนนุการผลติ 
จัดหาและใชส้ื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับสนบัสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทั้งการพฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไ้ด้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

100 100 100  

11. นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 

    1.1 ระดับชั้น ม. 3 
    1.2 ระดับชั้น ม.6 

100 100 
 

100  



43 
  

 
 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ศตวรรษท่ี 21   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมาย
เหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
12. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100  

13.  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1.  ร้อยละของสถานศึกษา  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ       
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

100 100 100  

14. สถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 KPI 
สพฐ. 

2564-
2565 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ศตวรรษท่ี 21   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมาย
เหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
15. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา 

100 100 100 KPI 
สพฐ. 

2564-
2565 

16.สถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

1.จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

41 41 41  

 2.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

   KPI 
สพฐ. 

2565 

17. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 

100 100 100  

18.นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 95 96.16 98 KPI 
สพฐ. 

2564-
2565 
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กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

95 100 100 KPI สพฐ. 
2564-
2565 

2. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้         
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

80 80.88 85  

3. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1.ร้อยละของครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

80 80.88 85  

2.ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในลักษณะ Active leaning  

90 99.22 95 KPI สพฐ. 
2564-
2565 

3.ร้อยละของครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยี 

90 100 100  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
4.บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน 

1.ร้อยละของบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ มีทักษะ
ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี 

90 95 95 
 

 

2.ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

90 97.50 98 KPI สพฐ. 
2564-
2565 

3.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  

95 100 100 KPI สพฐ. 
2564-
2565 

4. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์และเป็น
แบบอย่าง (คน)  
 

80 82 100  
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กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
1.ประชากรกลุ่มอายุในเขตบริการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีอัตราการเข้าเรียนแต่ละระดับการศึกษา
ตามเป้าหมาย 

1.อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 

100 
90 

 
 
- 

100.00 
89.17 

 
 
 

100 
90 

 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    KPI สพฐ. 
2564-
2565 

2. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

100 100 100  

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ประเภท ขนาดและพ้ืนที่  

100 100 100  

3. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือใน 
การจัดการศึกษา 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

100 100 100  
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
4. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย และงบลงทุนอย่างเหมาะสม 

100 100 100  

5. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100  

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล 
เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

1. ร้อยละสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100  

2. ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100  

3. ร้อยละของอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพม.เชียงราย   

0.04 0.01 0.04  

7. เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ  

1. ร้อยละเด็กพิการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ  

100 100 100  
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กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ(ต่อ) 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
8. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

100 100 100  

9. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที ่

100 100 100  

10. ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

ร้อยละผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจำเป็น 

100 100 100  

 จำนวนผู ้เรียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจำเป็น 

   KPI สพฐ. 
2565 

11.สถานศึกษาในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษ ได้ร ับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

ร ้อยละของสถานศึกษาในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษ ได ้ร ับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

100 100 100  

12.นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

ร้อยละของนักเรียนที ่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน  

20 30.03 20 KPI สพฐ. 
2564-
2565 
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กลยุทธ์ที ่5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้า
ใจความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้า
ใจความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

100 100 100 KPI สพฐ. 
2564-
2565 

2. สถานศึกษา และนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด ้านการผลิตและบริโภคที ่เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  

100 100 100  

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด ้านการผลิตและบริโภคที ่เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ           
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

100 100 100  

3. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่องฉลากสีเขียว 
เพ่ือสิ่งแวดล้อมฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน 
ทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

 1. ร ้อยละของสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

100 100 100  

4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มีนโยบายและ
มาตรการการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
นโยบายและมาตรการการบร ิหารจ ัดการท ี ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

100 100 100  
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กลยุทธ์ที ่5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน          
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

100 100 100  

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาต้นแบบ
นำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  

1.จำนวนสถานศึกษาต ้นแบบนำขยะมาใช ้ประโยชน ์เ พ่ือ             
ลดปริมาณขยะ   

41 41 41  
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กลยุทธ์ที ่6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วม   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมาย
เหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๑. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  
 

100 100 100  

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการปรับเปลี่ยน
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 

5 5 10  

๓. สพม.มคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล  

1.ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)ของ สพท. เพ่ิมข้ึน 

85 89.46 90 
 

 

 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA    KPI สพฐ. 
2565 

4. สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประ เมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

100 100 100  
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กลยุทธ์ที ่6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วม   (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมาย
เหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
5. สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการ
วิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

1.ร้อยละของสถานศึกษามีการรายงานข้อมูลการศึกษา  
(E-Budget) ตรงตามกำหนด และถูกต้อง 
 

100 100 100  

6. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้          
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  

100 100 100  

2. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

100 100 100  

๓. ร้อยละของสถานศึกษาและส่วนราชการภายในของ สพม.        
นำระบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

100 100 100  

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ   
ที่เป็นดิจิทัล 

   KPI สพฐ. 
2565 

4. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

100 100 100  
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กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วม    (ต่อ) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย หมาย
เหตุ 

ปี 2564 ปี  2564 ปี 2565 
7. สพม.มโีครงการ ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น 

1.โครงการของ สพม. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ิมข้ึน 

100 100 100  
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ส่วนที่ 5 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

      1.1 งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) 

      1.2  งบดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

      1.3  งบจากหน่วยงานอ่ืน 

4,000,000 

 

3,000,000 

1,000,000 

- 

 

รวมทั้งสิ้น 4,000,000  
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1. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
1.1 งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 

  
ที่ รายการ รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       
1 ค่าใช้เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
2 ค่าเช่าท่ีพัก 200,000 50,000 50,000  50,000  50,000  
3 ค่าพาหนะทั่วไป 200,000 50,000 50,000  50,000  50,000  
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 150,000 20,000 30,000 50,000 50,000  
5 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000  
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
7 ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง 300,000 50,000 50,000 100,000 100,000  
8 ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000 50,000 50,000 100,000 100,000  
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
11 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและกำจัดปลวก 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500  
12 ค ่าจ ้างเหมาอ ัตราจ ้างปฏ ิบ ัต ิ งานและ

พนักงานขับรถยนต์ รวม 5 ตำแหน่ง   
654,000 163,500 163,500 163,500 163,500  

 รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,550,000 565,000 575,000 705,000 705,000  
 ค่าสาธารณูปโภค       
1 ค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500  
2 ค่าน้ำประปา 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
3 ค่าไฟฟ้า 280,000 70,000 70,000 70,000 70,000  
4 ค่าไปรษณีย์ 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
 รวมค่าสาธารณูปโภค 450,000 112,500 112,500 112,500 112,500  
 รวมทั้งสิ้น 3,000,000 686,250 721,250 724,250 796,250  
        
        
        
        
        

 หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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1.2 งบดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  จำนวน ......15...โครงการ  งบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้  
 

ที ่ โครงการ  งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 โครงการโรงเรียนปลอดภัย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

200,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

    

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

1 

 

การพัฒนาครูดา้นการวัดประเมินผลการเรยีนรู้ตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ
ผู้เรยีน 

62,100 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ในสังกัด สพม.เชียงราย ปีงบประมาณ 
2565 

63,000 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

3 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา (หลักสูตรเชิง
สมรรถนะ) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย 

45,600 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

4 โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล โดย
การบริหารจัดกาด้วยระบบคณุภาพสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 

113,000 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงราย 

21,800 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

1 โครงการพัฒนาครูแกนนำสู่การเปน็วิทยากรแกนนำการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Master Teacher of Active 
Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ    
ที่ 21 

84,000 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

2 โครงการติดตามครผูู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับภูมภิาค  (Boot Camp) 
หลักสตูร“Online Learning : Classroom and 
Beyond”ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน 
(Blended-Educational Supervision) 

10,500 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

3 พัฒนาศักยภาพ การปฏบิัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษสูค่วาม
เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 

0 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

    

กลยุทธ์ที่ 5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

0 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

    

    

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วม 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดทำสื่อดิจิทลั
ประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

30,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 

2 การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ และการสื่อสาร       
ในองค์กร 

100,000 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา
ทางไกลฯ 

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

50,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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4 โครงการจดัทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  แผนปฏิบตัิ
การของสถานศึกษา  การตดิตามการจัดทำแผน ของ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงราย 

50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงาน
บุคคลและวินับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 

120,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
/กลุ่มกฎหมายและคด ี

 รวมทั้งสิ้น 1,000,000  

  

 

 

 

 

 

 



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

1 โรงเรียนปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. กิจกรรมการจัดท าแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ     
โรงเรียน                                                                         
  - จัดท าหลักสูตรอบรม                                                       
  - อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและมาตรการ 1 วัน 50 คน

15,000         ส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มส่งเสริม

การจัดการ
ศึกษา จ านวน 3
 โครงการ

 2. กิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ   
      - ฝึกซ้อมอพยพ 4 รุ่น ๆ ละ 20,000 บาท

80,000         
งบประมาณ

3. กิจกรรมออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน 20,000          รวมท้ังส้ิน
4. กิจกรรมการประเมินนักเรียนทางสุขภาพจิตประจ าภาคเรียน 6,000           200,000   
5. กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 69,000         
6.ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 10,000         
   

 

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21
1 การพัฒนาครูด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตาม 1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 19,000         นิเทศ ติดตาม  กลุ่ม

แนวทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ประเมินผล นิเทศ

คุณภาพผู้เรียน ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET) ติดตาม
2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 23,000         ประเมินผล
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA  รวม 7 โครงการ
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติตาม งบประมาณ
โครงการPISA ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน PISA 2022 รวม

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมมรับการประเมิน  13,700         ท้ังส้ิน

ระดับนานาชาติโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
   - การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ 6,400           400,000   
นานาชาติโครงการ PISA

2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย  1. เพ่ือส่งเสริมงานประกันภายในสถานศึกษา และเสริมสร้าง 63,000         นิเทศ ติดตาม  
การขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  องค์ความรู้ตลอดจนส่ือสารความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกัน ประเมินผล
สถานศึกษาสังกัดสพม.เชียงราย ปีงบประมาณ 2565 คุณภาพภายในและแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้

สถานการณ์โควิด 19 
 1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนส่ือสารสร้างความเข้าใจ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา SAR  ในรูปแบบสหวิทยาเขต และภาพรวมของ 
สพม.เชียงราย

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรเชิง 1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข่ใจสามารถพัฒนา
หลักสูตร

45,600         นิเทศ ติดตาม

สมรรถนะ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาได้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560 ) ประเมินผล

เชียงราย สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะ เหมาะสมกับบริบท
จุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพผู้เรียน
2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผูเรียนตามแนวทางหลักสูตรเชิงสมรรถนะ

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงส าหรับนักเรียน 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะ 21,800         นิเทศ ติดตาม  

มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงราย การอ่านข้ันสูงส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับครูผู้สอน ประเมินผล
ภาษาไทย สามารถน าไปใช้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด สพม.เชียงราย
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูง

5 โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการ 1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการส่ือสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ 113,000       นิเทศ ติดตาม  

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ScQA  ระดับ OBECQA และระดับ ประเมินผล
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  SpmcrQA และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 2. กิจกรรมเครือข่าย Value chain 1 ช่วย 4 นิเทศ ติดตามการน า 

ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับเกณฑ์รางวัล OBECQA และแนวทางการ 



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

จัดท ารายงานการประเมินของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติหลังการอบรม
3. กิจกรรมตรวจเย่ียม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA และระดับ  
 SpmcrQA กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาในรูปแบบ Coaching 
4.กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาในรูปแบบ Coaching
Mentoring เพ่ือตรวจเย่ียม เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ObecQA



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
1 โครงการพัฒนาครูแกนน าสู่การเป็นวิทยากรแกนน าการ 1. เพ่ือสร้างครูแกนน าจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Master of Active 84,000         นิเทศ ติดตาม  

 จัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Master of Active Learning)  Learning- MTA) ให้ครูโรงเรียนในสังกัด ประเมินผล
เพ่ือส่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ระดับเขตพ้ืนท่ี 
2 โครงการนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนา 1.พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการ 10,500         นิเทศ ติดตาม  

ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการ พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประเมินผล
สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค  (Boot Camp)   - จัดประชุมเตรียมการด าเนินงานจัดท าเอกสาร คู่มือ/ส่ือ-เคร่ืองมือ
หลักสูตร“Online Learning :  Classroom and 
Beyond” ด้วยรูปแบบการนิเทศทางไกลเพ่ือ

  - นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

พัฒนา (Online Supervision For Development) ภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรมโครงการ

3 พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 1. ประชุมเตรียมด าเนินการ 50,000         พัฒนาครู ฯ กลุ่มพัฒนา
ทางการศึกษา  -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงาน ของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
ครูฯ 1 โครงการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน( Performance Agreement : PA) งบประมาณ
 - กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังส้ิน
 - กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการครู 50,000     



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษสู่

ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564
การก ากับ ติดตามและนิเทศโรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ จ านวน 7 
โรงเรียน

       - ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

 

กลยุทธ์ท่ี 5 น้อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1. กิจกรรมการจัดสร้างท่ีพักผ่อน ขนาด 10 x 15 ม. ให้เป็นท่ีพักผ่อน   -
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้มีติดต่อราชการ
2. การปรับแนวต้นไม้ข้างร้ัวส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยจัดแนว 
วางระดับสูง – ต่ า โดยปลูกต้นไม้แนวล่าง
3. กิจกรรมการ ภาพวาดผนังตึก (เป็นจุดถ่ายภาพ) จัดท าภาพผนังตึก 
ด้านทิศตะวันออก ขนาด 8X10 เมตร
4. กิจกรรมปรับบริเวณสวนผักหลังห้องอาหาร เป็นสวนผักกินได้ โดย 
จัดท าแปลงผัก และสวนผัก
5. กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ท่ีน่ังพักผ่อน โดยเป็นโต๊ะไม้/ม้าหินอ่อน/ 
เก้าอ้ีสนาม)



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วม
1 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดท าส่ือดิจิทัลประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย

1.กิจกรรมการวางแผนโครงการ ประชุมคณะท างาน ประชุมวิทยากร   
  2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3. กิจกรรมการส่งผลงาน ตัดสินผลงานโดยวิทยากร มอบรางวัล

30,000         ส่งเสริม  
การศึกษา   
ทางไกล ฯ

ส่งเสริม  
การศึกษา   
ทางไกล ฯ

2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการส่ือสาร  1. กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ 100,000       ส่งเสริม รวม 2 โครงการ

ในองค์กร  2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษา งบประมาณ
    - กิจกรรมการอบรม พัฒนาศักยภาพ ทางไกลฯ รวมท้ังส้ิน
    - จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน 130,000   

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพงาน 1. เพ่ือยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในของ 50,000         หน่วยตรวจสอบ ตสน.

ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ตรจสอบภายใน ของ สพม.ชร ภายใน  1 โครงการ
1. เพ่ือให้กิจกรรมการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน บรรลุ งปม.รวมท้ังส้ิน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 50,000     

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการของ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ กลุ่ม กลุ่มแผน 
สถานศึกษา การติดตามการจัดท าแผนฯ สถานศึกษา 
 สพม.

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ส าหรับหน้าฝายแผนของโรงเรียน 50,000         นโยบายและ  1 โครงการ
สังกัด สพม.เชียงราย 2. การติดตามรการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ แผน งปม.รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 50,000     



 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบพัฒนาคุณภาพ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1.3 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

5 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงาน
บุคคลและ

1. พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล  แก่ ข้าราชการครูและบุคลารทาง
การศึกษา

120,000       บริหารงาน
บุคคล

บริหารงาน
บุคคลวินับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา
ท่ีได้รับค าส่ัง จ านวน 387 คน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี มีการ
ปฏิบัติงาน

บุคคล/ บุคคล/
ในสังกัด เต็มตามศักยภาพ อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายและคดี กฎหมายและ

คดี2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย งปม.รวมท้ังส้ิน
วินัย และการรักษาวินัยข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 120,000   

รวมงบประมาณ 1,000,000    
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 หลักการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จ 
 

                     
 
 
  นำหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหาร  
  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลั กธรรมรัฐและ 
บรรษัทภิบาล ฯลฯ ” ซึ่งเรารู้จักกัน ในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที ่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน เป็นสังคมของ     
มวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  หลักธรรมาภิบาล   
มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้ 
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  1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ ร่วมกันอยา่งเสมอ
ภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่  กระทำกันตามอำเภอใจหรือ
อำนาจของบุคคล  
  2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื ่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง 
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ  
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น   
  3. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้ส ังคมไทยเป็นสังคมที ่เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง 
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน ขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจน   
มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันและช่วยให้การทำ งานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
  4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดง  ประชามติ หรืออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน  
  5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการ
ประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก 
ต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทัน 
ท่วงท ี 
  6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่า มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งเป้ามุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม        
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โมเดล SPMCR 
       

 
  

  รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร  SPMCR MODEL 

  S  :  Systematic ระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
      :  Service บริการที่รวดเร็ว 
  P  :  Participation มีส่วนร่วมบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน  
      : Professional บริหารงานแบบมืออาชีพ 
  M : Management การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      : Modern องค์กรแห่งความทันสมัย 
  C  :    Center of Conceptualization   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ 
      :  Commitment ความมุ่งม่ัน 
  R  : Research Development  ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย 
   Respect เคารพ ให้เกียรติ อ่อนน้อมต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
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กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อให้บุคลากร  
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองและ
ผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 4. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 5. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสู่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ   
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. การบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้        
ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 4. กลุ ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีการประสานงานและทำงานร่วมกันเพื ่อมุ ่งสู่   
ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
อย่างเคร่งครัด  
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