แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
(ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

คำนำ
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติร าชการโดยจัดท าเป็น
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ถึง ปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต ๑
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อ ยู่ภายใต้ก ารก ากั บ ดูแลของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 121 แห่ง มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทานโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่เป็นเอกภาพ ให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีสัมฤทธิผล มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา
แผนฉบับ นี้ขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็นระยะแรกของแผน 5 ปี ที่ จ ะสอดรับ กั บ ก าหนดเวลาของยุท ธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 จึงได้ปรับเวลาช่วง 5 ปีแรก เป็น 3 ปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563- 2565) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก
นโยบายและสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงได้นาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
มาปรับปรุง แก้ไข ให้สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ จึงได้จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติร าชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) (ฉบับปรับปรุง) ฉบับนี้ขึ้น จึงขอขอบคุณผู้เกี่ ยวข้องทุ กท่านที่มี ส่วนในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทาเป็น
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) โดยศึ กษาวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อมโยงกั บ แผนระดั บต่ า งๆ แผนปฏิบั ติร าชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแนวทาง และเป้าหมาย ในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี สถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. การพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน และส่ งเสริมการจัดการศึกษาให้ มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตามและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการ แต่ละเรื่อง
ดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับบุคลากร
การเน้ น ย้ าให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาใช้ แผนดังกล่ าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อ ง
การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด และการกากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
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ส่วนที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบั ติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นเครื่องมือที่กาหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ซาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ร าซการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพั ฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงกาหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้ างการรั บ รู้ และความเข้าใจให้ กับผู้ บริห ารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ในความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กับนโยบายและแผนที่สาคัญอื่น ๆ และสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราซการเพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. เน้นย้าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ความสาคัญในการ
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดนโยบาย แผน และการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การในหน่วยงานทุกระดับ
3. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่ วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่ อนนโยบาย กลยุทธ์ และกาหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครง การ/
กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน
4. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้งในระดับโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ

เงื่อนไขความสาเร็จ
แผนปฏิบั ติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความสาเร็จ ดังนี้
1. ความต่อเนื่องของนโยบาย
2. การมี แผนและกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ องกั บ แผนปฏิ บัติ ร าชการดัง กล่ า ว โดยมี ก ารก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกาหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง งบประมาณ บุ ค ลากร เวลา ในการ
ดาเนินการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ
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4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร
ภายนอกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
5. การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์
นาไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการดาเนินงาน และให้ความ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ซาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1
และ 2 ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ หรื อ จั ด ขึ้ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ จั ด ท าขึ้ น ตามพั น ธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ
ดัง นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 1 จึ งได้ ศึก ษา วิ เ คราะห์
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2. ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรคุณภาพ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้บริหารเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับ ยุ ทธศาสตร์ ซาติ ด้ านการพัฒ นาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรีย นที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรี ย นการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาด้ว ยการสนั บ สนุ น ค่า ใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ง แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง การสร้ า งโอกาสและลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษาและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึก ษา โดยการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1 มี แ ผนการพั ฒ นาการศึ ก ษา
สอดคล้ องกั บ อัตลั กษณ์วิ ถีชี วิต วัฒ นธรรม อาชี พให้ เ กิด ความสมานฉั นท์ และรู้ รัก สามัค คี มี ความเข้ าใจ
ซึ่งกัน และกัน อยู่ ร่ ว มกัน อย่ างสั น ติสุ ข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ผู้ เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่ มเด็กและเยาวชนมิให้ เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลื อ
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด สร้ า งและพั ฒ นาระบบรองรั บ สนั บ สนุ น การคื น เ ด็ ก ดี สู่ สั ง คม
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในระยะยาวต่อไป

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ า หมายที่ 1 คนไทยมีก ารศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานสากลเพิ่ม ขึ้ น มี ทั กษะที่ จ าเป็ น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ า หมายที่ 2 คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มีแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
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ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระตับคุณภาพ
โรงเรียนประจาตาบล
1.1.2 แผนย่ อ ยการปฏิรู ป กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ต อบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
เป้า หมายของแผนย่ อย คนไทยมีก ารศึกษาที่มี มาตรฐานสากลเพิ่ม ขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มีแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่
หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการบริ ห ารจั ดการ และการจั ดการเรี ยนรู้ที่มีคุณภาพ มีส ภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยการส่งเสริม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา
ทั้ ง บุ ค ลากร หลั ก สู ต รและกิ จ กรรม และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของเอกชน บ้ า น วั ด /ศาสนสถานอื่ น ๆ
รั ฐ และโรงเรี ย นเพื่ อ ผลิ ต ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ป กครอง และชุ ม ชน ตลอดจนโรงเรี ย น
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพั ฒ นา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวั ด การประเมิ น การพั ฒ นาครู
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้ า หมายของแผนย่ อ ย ประเทศไทยมี ร ะบบข้ อ มูล เพื่ อการส่ ง เสริม การพั ฒ นา
ศักยภาพตามพหุ ปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่ งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มีแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศั กยภาพในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ห ลากหลาย

12
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ย นแปลงไป และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒ นาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่ างกาย สติปั ญญา และคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เป็น ผู้ ที่ มีความรู้และทั กษะในศตวรรษที่ 21 รั กการเรีย นรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ
1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
ที่มีคุณภาพ
เป้า หมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มี แ ผนการด าเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย รวมถึ ง การสนั บ สนุ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ
เป้ า หมายของแผนย่ อ ย วั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มีแผนการดาเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมาย รวมถึง การส่ งเสริมการพัฒ นาหลั กสู ตรและกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้าง
ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน การพัฒ นาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่ อนงาน
แนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อและการมี
งานทา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1
มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
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แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ผู้เรียนต้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาภาคบังคับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
1.4 ประเด็นความมั่นคง
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด
และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม
1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพั ฒนา ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1
พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี
มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายของแผนย่อย
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหาร และพัฒนาประเทศ
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มีแผนการพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ชั้นพื้นฐานอย่างทั่ว ถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมีขวัญกาลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป
1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
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เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สั งคมไทย มีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทา
ความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
1.5.2 แผนย่ อ ยการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และการเสริ ม สร้ า ง
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒนา ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1
ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลซึม ซับ คุณค่ าแห่ งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึ กผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ
ในการท าความดี อี ก ทั้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนองค์ ก รแห่ ง คุ ณ ธรรม โดยขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 1
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพั ฒนา ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1
ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการ
พัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นา
เยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิ บาล ชื่อสัตย์สุจริต และป้องกัน
การทุจริตทุกรูปแบบ
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวั ย
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
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2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึก ษาก่ อ นประถมศึก ษาในพื้ น ที่ การด าเนิ นโครงการบ้ า นนั ก วิท ยาศาสตร์ น้ อยประเทศไทย เพื่ อ จั ด
การศึกษาให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา
ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเรียนร่วม
เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2) การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.3 เป้ า หมายกิจกรรม : จัดการศึก ษาให้ นักเรียนในระดับก่ อนประถมศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.3.2 กิ จ กรรมและเป้ า หมายกิ จ กรรม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัด
การเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
2.4.1 ประเด็น
1) การปรับหลั กสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาทั้งโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
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จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ดในกลุ่ มเด็ก และเยาวชนมิ ให้ เ ป็น ผู้ เ สพรายใหม่ พั ฒ นากระบวนการระบบติด ตาม ดู แ ล
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอ ย่ างเป็ น ธรรมชาติและสร้างความรู้สึ ก ผิ ด ชอบชั่ว ดี ภูมิใ จในการท าความดี อีกทั้ งสร้า ง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรร ม
อย่างเป็นรูปธรรม
2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ
2.5.2 กิจ กรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒ นาสื่ อและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจั ดการศึกษาต้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง
3.1.1 ประเด็ นการเร่ง สร้ า งการรับ รู้ และจิ ตส านึก ของประชาชนในการต่ อต้ า น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้ า งเครื อข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และพั ฒ นาผู้ บ ริห ารครู และบุค ลากรทาง
การศึกษา
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4.1 วัตถุประสงค์
ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ที่ 1.2 เพื่อให้ คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
ที่ 1.3 เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง แข่ ง ขั น ได้ มี เ สถี ย รภาพ และมี ค วามยั่ ง ยื น
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

17
ที่ 1.5 เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่ นดินมีประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
4.2 เป้าหมายรวม
ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
ที่ 2.4 ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โต
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลั งงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ ได้ร้อยละ 40
ของพื้ น ที่ ป ระเทศ เพื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ ลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อนกระจกในภาคพลั ง งาน
และขนส่ ง ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 7 ภายในปี 2563 เที ยบกับ การปล่ อ ยในกรณีป กติ มี ปริ มาณหรือ สั ด ส่ ว น
ของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้า และคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ 2.5 มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี สร้ า ง
ภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด
ในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสู ญเสี ยจากภัยโจรสลัดและการลัก ลอบขนส่งสินค้า
และค้ า มนุ ษ ย์ ล ดลง มี ค วามพร้ อ มที่ ป กป้ อ งประชาชนจากการก่ อ การร้ า ย และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ประเทศไทยมีส่วนร่ว มในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิด ความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์
ห่วงโซมูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลงเพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่ ว นถิ่น มีอิส ระมากขึ้น โดยอันดับ ประสิ ทธิภ าพภาครัฐ ที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอั น ดั บ ความยากง่ า ยในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศดี ขึ้ น การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ และระบบงบประมาณ
มีป ระสิ ทธิภ าพสู ง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัช นีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
4.3.3 เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 คนไทยได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่
การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทา
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยพัฒ นาคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้
มีการจั ดการศึกษาให้กับ นั กเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒ นาผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกร
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4.4.1 เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
4.4.2 เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้ นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจั ด การศึ กษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุ บ าลจนจบการศึ กษาขั้น พื้ นฐานในรายการพื้น ฐาน 5 รายการ ได้แ ก่
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
4.4.4 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครั ว
พื้น ที่ และสภาพร่ างกาย โดยการส่ ง เสริมการจั ดการศึ กษาด้านเทคโนโลยี ทางไกลผ่ า นดาวเทียม ( DLTV)
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาใน
ระดับพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง
4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพิ่ ม การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ความตระหนั ก และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน และภาคส่ ว นต่า งๆ ในการรั บ มือ กั บการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มัง่ คั่งและยั่งยืน
4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบ
ในสังคม และธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริ รวมถึงป้องกันและแก้ ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้
4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5.1.2 เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วาม
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5.1.3 ตัวชี้วัด จานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น
5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาฟื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)
5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน
5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2.4 กลยุ ท ธ์ รณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน ผู้ ใ ช้ แ รงงาน และประซากรกลุ่ ม เสี่ ย ง
ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.3.2 เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่ว ยงานภาครัฐ มีระบบป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัดกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแช่งชัน
1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.4 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.2 เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.4 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลี่อมล้าทางการศึกษา
2.5 เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.6 เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 2
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่
"ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย " และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 กาหนดในมาตรา 54 ให้ "รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย" และค าสั่ ง หั ว หน้ า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ าใช้จ่าย
ซึ่งกาหนดให้ "การศึกษาชั้นพื้นฐาน 15 ปี" หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในฐานะต้ นสั งกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจสาคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ผู้เรี ยน และเพื่อบรรลุภ ารกิจ ข้ างต้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการจัดทาแผน
และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผน
ระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธัน วาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็น
กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งและบู ร ณาการกั น แผนระดั บ ที่ 2 ได้ แ ก่ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และ
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2เป็ นแผนที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
โดยจั ด ท าเป็ น แผนห้ า ปี และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นต่ า งๆ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการ
เป็นแผนห้าปี ให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะห้ าปี ในวาระแรกได้จั ดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดย
การศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้ องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ .ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
กาหนดแนวทางและเป้ าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่ว ยงานในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
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ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดร่วมกัน
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนอง
ต่อการรายงานผลการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ ระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรอบแนวคิด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา
ที่ต้องนาไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดังนี้
1.1 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.2 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา
ร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1.3 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ป ระชาชนได้ รั บ การศึ ก ษาตามความต้ อ งการในระบบต่ า ง ๆ
รวมทั้งส่ งเสริ มให้ มีก ารเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต และจัดให้ มีการร่ว มมือระหว่างรัฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5 ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด
ของตน
1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในการศึกษา และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
1.7 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.7.1 ดาเนิ น การให้ เด็กเล็ กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.7.2 ดาเนิ น การตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึก ษา
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6
1.7.3 ให้ มีกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรองและพัฒ นาผู้ ประกอบวิช าชีพครู และ
อาจารย์ ใ ห้ ไ ด้ ผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ รั บ ค่ าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
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1.7.4 ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นได้
ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่า โดยให้สอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 ก าหนดให้ รั ฐ มียุ ทธศาสตร์ ช าติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ซึ่งกาหนดให้ห น่ว ยงานรั ฐทุกหวยมีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ
พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง" โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ "ประชารัฐ" ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนแม่ บ ทเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้
ในยุ ทธศาสตร์ ช าติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณจะต้ อ สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การพัฒนาการเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

5
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ในด้ านต่างๆ โดยการปฏิรู ป ประทศต้อ งด าเนินการเพื่ อให้ บรรลุ เป้า หมายตามที่บั ญญัติ ไว้ ในรัฐ ธรรมนู ญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มี ความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อัน ทั ด เที ย มกั น เพื่ อ ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ า มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี และมี ส่ ว นร่ ว ม ในการพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง นี้
การปฏิรูปประเทศตองสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. ด้านการศึกษา
13. ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้หมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 คือ
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย
และแผนหลั ก ของชาติ ที่ เ ป็ น กรอบหรื อ ทิ ศ ทางการด าเนิ น การป้ อ งกั น แจ้ งเตื อ น แก้ ไ ข หรื อ ระงั บ ยั บ ยั้ ง
ภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางหรื อด าเนิ น การตามอานาจหน้ าที่ ในการจั ดทาแผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิน แผนนิติบั ญญัติ
การกาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่ชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12. การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
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13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
19. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
จาแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการ
ประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
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12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับ ยุ ทธศาสตร์ ซาติ (พ ศ. 2561 -2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิรู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลี่อมล้า
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
วิสัยทัศน์
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรขับเคลื่ อนคุณภำพ
กำรศึกษำ สถำนศึกษำเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้บริหำรเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
สร้ำงสรรค์พื้นที่กำรเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
1. พัฒนำผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่
2. พัฒนำครูเป็นผู้เชี่ยวชำญกำรจัดกำรเรียนรู้ และสร้ำงสรรค์พื้นที่กำรเรียนรู้
3. พัฒนำผู้บริหำรเป็นผู้นำทำงวิชำกำรและเป็นครูของครู
4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ที่เน้นกระบวนกำรเรียนกำรสอน
และกระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
5. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพที่มีมำตรฐำน

แผนปฏิบัติราชการ
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนคุณภำพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เป็นคนดี
คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภำพ
1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมีค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
3 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด น้อมรำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวฯ พระผู้พระรำชทำนกำเนิดลูกเสือไทย
แสดงออกถึงควำมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในด้ำน
ควำมกตัญญูกตเวที และกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
ตำมอุดมกำรณ์ของลูกเสือ

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
100
100
100
100

100

100

100

100

100
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ที่

ตัวชี้วัด

4 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด แสดงควำมจงรักภักดี
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ เข้ำร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญำณ
และสวนสนำม
5 ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ
6 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบ
ต่อ ควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง
กำรคุกคำมในชีวิต และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติอื่น ๆ
7 ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ
มีควำมพอเพียง มีวินัย และสุจริต
8 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริม
วิถีประชำธิปไตย และกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
9 ร้อยละของสถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข

ค่าเป้าหมาย
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1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบัน
หลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่
1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยง
ในกำรดำรงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต
1.4 โครงการสาคัญ
1.4.1 โครงกำร “รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.4.2 โครงกำรวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ประจำปี 2563
2. แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนคุณภำพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เป็นคนดี
คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภำพ
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2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำรมีทักษะ
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
(Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
3 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะ
กำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้นไป
(ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
4 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวที
กำรแข่งขันระดับชำติ
5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนผลกำร
ทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์
ตำมที่กำหนด
6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50
ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
7 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทย
ทักษะภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด) ทักษะด้ำนดิจิทัล ได้เหมำะสม
ตำมวัย เต็มตำมศักยภำพ
8 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย อำรมณ์
จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญำ และพร้อมที่จะเข้ำรับ
กำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะ
กำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
11 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ
12 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform
13 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล และใช้ดิจิทัล
ในกำรเรียนรู้
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14 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะ
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
15 ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษำ และระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น มีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร
มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
16 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่อ่ำนออกเขียนได้
คิดเลขเป็น
17 ร้อยละของครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์พัฒนำทักษะกำรคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดประสบกำรณ์เรียนรู้
และส่งเสริมทำงภำษำสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบ
ที่หลำกหลำย
19 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
20 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
สะเต็มศึกษำ (STEM Education)
21 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
22 ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรศึกษำ ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
23 ร้อยละของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย มีผลประเมินคุณภำพ
ของกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
24 ร้อยละของสถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่ประสบผลสำเร็จ มำปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
25 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเอง
ผ่ำน Digital Platform
26 ร้อยละของสถำนศึกษำที่พัฒนำหลักสูตร ทั้ง ๒ ระดับ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน และบริบทชุมชน
27 ร้อยละของสถำนศึกษำมีเครื่องมือและวิธีกำรในกำร
ตรวจสอบนักเรียนด้ำนเจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill)
และควำมรู้ (Knowledge)
28 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนสร้ำง
นวัตกรรม จัดทำโครงงำนและกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้
29 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลงำน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
หรือ 1 งำนวิจัย
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30 ร้อยละของสถำนศึกษำที่นำเสนอผลงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรสร้ำงนวัตกรรม จัดทำโครงงำนและกำรวิจัย
เพื่อกำรเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
100
100
100

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร
ตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
2.4 โครงการสาคัญ
2.4.1 โครงกำรกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช
2560 ปีกำรศึกษำ 2563
2.4.2 โครงกำรวิจัยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.4.3 โครงกำรมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โรงเรียนคุณธรรม
และโรงเรียนสุจริต
2.4.4 โครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21
2.4.5 โครงกำร 1 โครงกำร 1 โรงเรียน 1 โครงงำนอำชีพ
2.4.6 โครงกำรกำรส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom
Assessment)
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 เป้าหมาย
3.1.1 ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำคุ ณ ภำพ (Teacher Quality) : ครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.1.2 ผู้บริหำรคุณภำพ (Administer Quality) : ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้นำทำงวิชำกำร
และเป็นครูของครู
3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
และควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
รองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
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ที่

ตัวชี้วัด

2 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรม
หรือผลงำนวิจัยหรือผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
3 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีแผนพัฒนำรำยบุคคล
ผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคล สู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence
Individual Development Plan : EIDP)
4 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีศักยภำพเกี่ยวกับ
กำรดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง สำมำรถนำควำมรู้ไป
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
มำตรกำรและแนวทำงป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต
5 ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพัฒนำมีทักษะ
ควำมรู้ และควำมชำนำญในกำรใช้ระบบ Thai School
Lunch
6 ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมเข้ำใจในกำรคัดกรองนักเรียนเรียน รวม 9 ประเภท
7 ร้อยละของครูทั้งหมดมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยกำรเรียนรู้
8 ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมชำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์
และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ และมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน
9 ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
และควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
รองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
10 ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะ
ควำมรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ (Train
The Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
11 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำ
รำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)
12 ร้อยละของครูผู้สอนปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถจัดประสบกำรณ์พื้นฐำนวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
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13 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
PLC (Professional Learning Community)
14 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรองค์ควำมรู้ KM
(Knowledge) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
15 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
16 ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงำน
เชิงประจักษ์ตำมกลุ่มเป้ำหมำย
17 ร้อยละของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยึดมั่น
ในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
18 ระดับพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
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3.3 แนวทางการพัฒนา
3.3.1 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพ กำรนิเทศติดตำม)
3.3.2 พัฒนำศักยภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC (Professional
Learning Community)
3.3.3 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning)
๓.3.4 ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีควำมรู้
ทักษะด้ำน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
3.3.5 ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษโดยใช้
ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
3.3.7 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
3.3.8 ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้รำยบุคคลและกำรสอนและคละชั้น
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3.3.9 ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
3.3.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face – to –
Face Training
3.3.11 ส่งเสริมพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 โครงการสาคัญ
3.4.1 โครงกำรพัฒ นำข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำด้ ว ยกระบวนกำร PLC
(Professional Learning Community)
3.4.2 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่เร่งพัฒนำ
3.4.3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ (รุ่นที่ 1)
3.4.4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ (รุ่นที่ 2)
3.4.5 โครงกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีศรีส ระบุรี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
3.4.6 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยหลักธรรมำภิบำล
3.4.7 โครงกำรพัฒนำงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
3.4.8 โครงกำรอบรมเชิง ปฏิบัติกำรพัฒ นำครูป ฐมวัยในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะทำงภำษำเพื่อกำรสื่อสำรและทักษะดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยระบบทำงไกล
3.4.9 โครงกำรอบรมกำรดำเนินกำรทำงวินัยและพัฒนำควำมรู้ด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.4.10 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมำณ 2564
4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4.1 เป้าหมาย
4.1.1 ผู้ เ รี ย นคุ ณ ภำพ (Student Quality) : ผู้ เ รี ย นมี ค วำมรู้ ทั ก ษะในศตวรรษ ที่ 21
เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภำพ
4.1.2 สถำนศึกษำคุณภำพ (School Quality) : สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
เน้นผลลัพธ์ที่คุณภำพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น

4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรคุ้มครองช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ถูกล่วงละเมิด อุบัติเหตุ วำตภัย อุทกภัย

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
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100
100
100
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2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
ในกำรส่งเสริมภูมิคุ้มกันทำงสังคม ควำมประพฤตินักเรียน
และในระบบคุ้มครองนักเรียน
3 ร้อยละของสถำนศึกษำดำเนินงำนตำมขั้นตอนขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ถูกต้อง
และครบถ้วน
4 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คุ้มครองนักเรียน และกำรแนะแนว อย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ
5 จำนวนสถำนศึกษำที่มีนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษำ (YC :
Youth Counselor) ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย
6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยำเสพติดลดลง
7 ร้อยละของสถำนศึกษำปลอดนักเรียนออกกลำงคัน
8 ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับ
กำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพตำมควำมถนัด
9 ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ
และกำรมีงำนทำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำร
ของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงินที่เหมำะสม
และนำไปปฏิบัติได้
10 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่น
ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
11 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของ
ตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
12 ร้อยละของประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุนตำมศักยภำพ
14 ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
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15 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับกำร
พัฒนำทักษะทำงวิชำกำร ทักษะกำรดำรงชีวิต สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้

ค่าเป้าหมาย
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4.3 แนวทางการพัฒนา
4.3.1 เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียม
4.3.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนทุกระดับ
4.3.3 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน
4.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน DLTV และ DLIT
4.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ
4.3.6 สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.4 โครงการสาคัญ
4.4.1 โครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำภำยใต้โครงกำรจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำ
4.4.2 โครงกำรขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองนักเรียน
4.4.3 โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
4.4.4 โครงกำรยกระดับกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ YC – Youth
Counselor
4.4.5 โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำสร้ำงควำมมีส่ว นร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
4.4.6 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
5.1.1 สถำนศึกษำคุณภำพ (School Quality) : สถำนศึกษำเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเน้นผลลัพธ์
ที่คุณภำพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทชุมชน และท้องถิ่น
5.1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ (Area Quality) : สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
เป็นองค์กรคุณภำพในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ และกำรให้บริกำร

31
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตสำนึก
ด้ำนกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ประสบควำมสำเร็จ (กิจกรรม 5 ส.
ภำวะโรคร้อน เรือนกระจก ฝุ่น PM 2.5 กำรใช้พลังงำน
ทดแทน ฯลฯ)
4 ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกับ
สิ่งแวดล้อมและกำรลดปริมำณคำร์บอน
5 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรม Zero Waste ได้มี
ประสิทธิภำพ
6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
7 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีค่ำใช้จ่ำย (ค่ำสำธำรณูปโภค)
ลดลง
9 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่ให้เป็นสำนักงำน
สีเขียว

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
100
100
100
100

100

100

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

20

30

40

100

100

100

5.3 แนวทางการพัฒนา
สร้ำงจิตสำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 โครงการสาคัญ
5.4.1 โครงกำร Zero Waste School
5.4.2 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6. แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตาม
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
6.1 เป้าหมาย
6.1.1 สถำนศึกษำคุณภำพ (School Quality) : สถำนศึกษำเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
เน้นผลลัพธ์ที่คุณภำพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทชุมชน และท้องถิ่น
6.1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ (Area Quality) : สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ และกำรให้บริกำร
6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของสถำนศึกษำใช้และพัฒนำสื่อเทคโนโลยี
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3 ร้อยละของสถำนศึกษำนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
4 ระดับคุณภำพกำรจัดทำและใช้แผนปฏิบัติกำร
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
5 ระดับคุณภำพกำรใช้และพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยใน
ที่เข้มแข็ง
7 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินผลกำรประเมิน
ภำยนอกมีผลกำรประเมินได้ระดับดีขึ้นไป
8 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็ง
9 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผู้เรียน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
10 ร้อยละของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยมีระบบ
กำรนิเทศภำยในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
11 ระดับคุณภำพกำรดำเนินงำนระบบควบคุมภำยในของ
สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12 ร้อยละของกำรใช้งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่มีประสิทธิภำพของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
100
100
100
100

100

100

100

100

100

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

100

100

100

90

90

90

100
100

100
100

100
100

100

100

100

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

100

100

100
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ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

13 ระดับคุณภำพในกำรนิเทศกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
14 ระดับคุณภำพผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับสูงมำก ระดับสูงมำก ระดับสูงมำก
15 ระดับคุณภำพกำรประเมินคุณธรรม และโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
16 ร้อยละของบุคลำกรในสำนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
100
100
100
ในกำรจัดทำกำรประเมินตนเอง (CSA) และมีควำมมั่นใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
17 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
100
100
100
แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกห้องเรียน
18 ร้อยละของครูที่จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน
100
100
100
ให้เหมำะสมกับผู้เรียน
19 ร้อยละของสถำนศึกษำวำงแผนและออกแบบพื้นที่
100
100
100
กำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำสอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรเรียนรู้ และบริบทของโรงเรียน
20 ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเน้นกำร
100
100
100
บูรณำกำร กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
21 ร้อยละของสถำนศึกษำมีนวัตกรรมและแนวทำงในกำร
100
100
100
บริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
22 ร้อยละของสถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนรับตรวจมีผลกำร
100
100
100
ดำเนินงำนใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
23 ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กมีรูปแบบ และแนวทำง
80
80
80
ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
24 ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำร
100
100
100
ที่บรรลุตำมเป้ำหมำย อย่ำงน้อย 1 ระบบ
25 ร้อยละของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยมีรูปแบบ
100
100
100
กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
26 ระดับคุณภำพผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ขั้นพื้นฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนและกำรรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ครบถ้วน สมบูรณ์
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

34
ที่

ตัวชี้วัด

27 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรจัดตั้งและจัดสรร
งบประมำณแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
28 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนธุรกำรที่เป็นระบบ
มีประสิทธิภำพ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
29 ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
30 ระดับคุณภำพควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนรับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน และภัยพิบัติต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
31 ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
32 ระดับคุณภำพกำรส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับ ดูแล
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
33 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กร
ภำครัฐ เอกชน ในกำรสนับสนุน งบประมำณให้สถำนศึกษำ
ในสังกัดเพิ่มขึ้น
34 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
รำยงำนข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตำมระยะเวลำที่
กำหนด

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

100

100

100

100

100

100

6.4 โครงการสาคัญ
6.4.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
6.4.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
2564
6.4.3 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
6.4.4 โครงกำรตรวจสอบภำยใน
6.4.5 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนในภำวะขำดแคลนบุคลำกร
6.4.6 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนดูแลอำคำรสถำนที่
6.4.7 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร
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6.4.8 โครงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
6.4.9 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนกำรเงินและพัสดุ
6.4.10 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในสถำนที่รำชกำร
6.4.11 โครงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในเต็มพิกัด
6.4.12 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และประชุมทีมบริหำรเขต
6.4.13 โครงกำรประชุ ม จัด ท ำตัว ชี้ วั ดกำรประเมิ นส่ ว นรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
6.4.14 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
6.4.15 โครงกำรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ครูพี่เลี้ยง และลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอน
6.4.16 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
6.4.17 โครงกำรนิ เ ทศบู ร ณำกำรโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐำน เพื่ อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด
กำรศึกษำ
6.4.18 โครงกำรเตรี ย มควำมพร้อมเปิดภำคเรียนจำกนโยบำยสู่ กำรปฏิบัติเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
6.4.19 โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำ

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 – 2565)
1. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
ประเภท
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์
2. งบประมำณที่สำนักต่ำง ๆ ใน สพฐ.
จัดสรรให้ และจำกงบแหล่งอื่น ๆ

แหล่งเงิน (บาท)
เงินงบประมาณ เงินรายได้ของ
แผ่นดิน
หน่วยงาน
23,072,976
15,000,000
8,072,976

-

อื่น ๆ
-

2. ประมาณวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
2.1 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมำณแผ่นดิน
769,000 780,000 800,000 2,349,000
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ
-
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2.2 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมำณแผ่นดิน
1,760,662 1,800,000 1,900,000 5,460,662
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ
2.3 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมำณแผ่นดิน
1,084,450 1,085,000 1,090,000 3,259,450
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ
2.4 เรื่อง การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมำณแผ่นดิน
159,675 200,000 210,000 569,675
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ
2.5 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมำณแผ่นดิน
31,350
96,000 100,000 227,350
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ
-
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2.6 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับติดตามและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมำณแผ่นดิน
1,821,390 1,900,000 2,000,000 5,721,390
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ
2.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงาน
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้ของหน่วยงำน
อื่น ๆ

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
วงเงินรวม
2,500,000 2,176,000 2,500,000 7,176,000
-

ภาคผนวก

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
ที่ 85 /๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ จะดำเนินกำรประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี
เขต 1 เพื่อปรับปรุง แก้ไข แผนปฏิบัติกำรรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้สอดรับกับยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรั ฐ สภำ แผนอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง นโยบำยของกระทรวงศึ กษำธิกำร ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป ให้เป็นไปตำมทิศทำงที่กำหนดเพื่อผลสั มฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
จึงแต่งตั้งคณะทำงำนปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ ดังนี้
ทีป่ รึกษำ
1. นำยฉลำด สำโยธำ
2. นำยสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
3. นำยเกษม พูลสงค์
4. นำงกนิษฐำ ช่ำงถม

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

ประธำนที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ และกำกับติดตำมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ให้สำเร็จลุล่วง ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
คณะทำงำน
1. นำยฉลำด สำโยธำ
2. นำยสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
3. นำยเกษม พูลสงค์
4. นำงกนิษฐำ ช่ำงถม

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

ประธำนคณะทำงำน
รองประธำนคณะทำงำน
รองประธำนคณะทำงำน
รองประธำนคณะทำงำน

๒
5. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน
6. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉำย
7. ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองแซง
8. ประธำนกลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง
9. ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนหมอบูรพำ
10. ประธำนกลุ่มโรงเรียนเสำไห้
๑1. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์
๑2. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบำท ๑
๑3. ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบำท ๒
๑4. ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองโดน
๑5. ประธำนกลุ่มโรงเรียนดอนพุด
๑6. ประธำนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๑
๑7. ประธำนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๒
18. ประธำนศูนย์ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
19. นำยสมเกียรติ ทรัพย์ปรำชญ์ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ
ในคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
20. นำงสำวรังสำด จันทร์วสิ ูตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
21. นำงวรันธร ดีชำติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
22. นำงสำวรัชนีกร ยืนยำว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำไม้พระฉำย
23. นำงสำวอันธิกำ ปัญญำสำร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์
(วันครู 2501)
24. นำงศรีลักษณ์ แก้วศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนหมอ
(พัฒนรำษฎร์)
25. นำงสำวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
26. นำงสำวสุธัญญำ วำดเขียน ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
27. นำงสำวสงกรำนต์ ปทุมำสูตร ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
28. นำงจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
29. นำงพนัชกร แปลงศรี
นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
30. นำงสำวเบญจมำศ กลิ่นหอม ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
31. นำงสำวลลิตำ ศรีสวัสดิ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติรำชกำร
ในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

๓
32. นำงนิพำ พงษ์สมถ้อย

นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่ง คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
33. นำงวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำร คณะทำงำน
กลุ่มกฎหมำยและคดี
34. นำยสมบัติ เนตรสว่ำง
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
35. นำงปรำณี คำแท้
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
36. นำงสำวสุพิชฌำย์ เลำหะพำนิช ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
37. นำงศิรริ ัตน์ คอยเกษม
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
38. นำงสิริสรณ์ ศักดิ์รำมินทร์
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
39. นำงสำวกฤษณำ ขำปำกพลี ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
40. นำยสหพร สกนธ์กำแหง
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
41. นำงณัฐชนกภรณ์ กมลสุข
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
คณะทำงำน
42. นำงณัฐนันท์ กำญจนำภรณ์ นักประชำสัมพันธ์
คณะทำงำน
43. นำงสุพิชชำ ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
44. จ่ำเอกวิชำ รอดแดง
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
45. นำงอุรุชำ แจ้งศรี
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
46. นำงสุณี พึ่งแก้ว
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
47. นำงเตือนใจ จุลละครินทร์
นักทรัพยำกรบุคคล
คณะทำงำน
48. นำงวำสนำ พรมเสน
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะทำงำน
49. นำงสำวพำณี ทองนิล
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะทำงำน
50. นำงอรชำ อิ่มละมัย
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
คณะทำงำน
51. นำงสำวพรทิพย์ วัติเรก
นักวิชำกำรพัสดุ
คณะทำงำน
52. นำงสำวสโรชำ เกตุแก้ว
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
คณะทำงำน
53. นำงสำวกรองเพชร เหล่ำหล้ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
คณะทำงำน
54. นำงลมัย ศรีเมือง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
55. นำงสำวเพ็ญพร จงจิรวงศำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
56. นำงสำวพรพรรณ ไพโรจน์ พนักงำนธุรกำร
คณะทำงำน
57. นำงสำวจริน โพลงเงิน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
58. นำงสำววรรณพร โยธำนำรถ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
59. นำงสำวมะลิ นำคก้อน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ระดมควำมคิดเห็น ศึกษำวิเครำะห์ ปรับปรุง แก้ไข แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ให้สอดรับกับนโยบำย
และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้เอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 สำหรับใช้ในหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด
นำไปใช้เป็นกรอบทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนกำรกำกับ
ติดตำม ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำหรือควำมสำเร็จของงำน

๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4

(นำยฉลำด สำโยธำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

