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               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน  และขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม
เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กับนโยบายของรฐับาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเน้นความสอดคล้องตามจุดเน้นเป็นสำคัญ  
 

     การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีกำหนดไว้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจาก 
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

              ขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน     
ท่ีทำให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ต่อไป 
   
 

                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจดัการศึกษา 
 

อ านาจหนา้ท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน  
และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีอำนาจหน้าที่คือ 
          1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
             3. ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
       11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน 
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้มอบหมาย  
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 
 
 

 

คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) 

 

 สถานศึกษา  
(144 โรงเรียน) 

 

 

หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศกึษา 

 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การจดัการศกึษา 

 

กลุ่ม 
กฎหมายและคด ี
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ตารางที่ 1  จ  านวนบุคลากร สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2564) 

  บุคลากร / กลุ่ม ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการ    

ผอ./รอง ผอ. 3 1 4  
กลุ่มอำนวยการ 1 4 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 1 5 6 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล  0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 2 7 9 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 1 8 9 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 1 1 
กลุ่มกฎหมายและคด ี 0 2 2 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 5 8 13 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 0 5 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 3 3 

รวมข้าราชการ 13 44 57 
พนักงานราชการ 0 4 4 

ลูกจ้างประจำ 8 2 10 

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 2 4 

จ้างเหมาบริการ 0 2 2 

รวมบุคลากร สพป.ท้ังสิ้น 23 54 77 

 
 
ตารางที่ 2  จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียน อัตรานักเรียน : ห้อง และนักเรียน : ครู 

อำเภอ โรงเรียน ครู/ผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน:ห้อง นักเรียน:ครู 

เมืองอุตรดติถ ์ 49 412 6,492 491 13 1 16 1 
ตรอน 20 146 1,827 181 10 1 13 1 
พิชัย 46 325 5,335 416 13 1 16 1 
ลับแล 15 110 1,529 134 11 1 14 1 
ทองแสนขัน 14 128 1,824 139 13 1 14 1 

รวม สพฐ. 144 1,121 17,007 1,361 12 1 15 1 
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ตารางที่ 3  จำนวนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

อำเภอ 
ระดับท่ีจัดการศึกษา 

ร้อยละ อนุบาล 1 
- ป.6 

อนุบาล 2 
- ป.6 

อนุบาล 1 
- ม.3 

อนุบาล 2 
- ม.3 

อนุบาล 2 
- ม.6 

รวม 

เมืองอุตรดติถ ์ 8 30 5 6 0 49 34.03 

ตรอน 3 11 1 5 0 20 13.89 

พิชัย 6 33 1 5 1 46 31.94 

ลับแล 0 11 1 3 0 15 10.42 

ทองแสนขัน 0 7 0 7 0 14 9.72 

รวม 17 92 8 26 1 144 100 

ร้อยละ 11.81 63.89 5.56 18.06 0.69 100  

 
 
ตารางที่ 4  จำนวนนักเรียนสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 99 101 200 26 
อนุบาล 2 725 704 1,429 144 
อนุบาล 3 807 711 1,518 147 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 890 839 1,729 151 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 947 849 1,796 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,063 976 2,039 157 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,068 966 2,034 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,084 1,003 2,087 156 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,098 1,016 2,114 155 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 414 247 661 39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 403 258 661 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 403 256 659 39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 10 11 21 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 17 28 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 18 31 2 
รวม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 9,035 7,972 17,007 1,361 
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมิน 
 ความสามารถพื้นฐานนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม  
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 

ระดับเขตพื้นท่ี 59.26 44.30 31.65 40.69 43.98 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ระดับ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม 
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 
ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 

ระดับเขตพื้นท่ี 53.69 29.56 21.37 28.45 33.27 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

ระดับ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม 
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 

ระดับสพฐ. 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 34.13 

ระดับเขตพื้นท่ี 45.86 35.05 25.85 19.03 29.35 31.03 

 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3   
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

ระดับ 
ผลคะแนนการทดสอบจำแนกรายด้าน (เฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมท้ัง 2 ด้าน 

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 41.30 47.76 44.53 

ระดับเขตพื้นท่ี 43.51 50.64 47.08 
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ตารางที่ 6 รายชื่อเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ที ่ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อำเภอ 
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  

ประจำเครือข่ายฯ 

1 เมืองฝาง เมืองอุตรดติถ ์  

2 นพเก้าศึกษา เมืองอุตรดติถ ์  

3 ด่านดำรงฤทธิ ์ เมืองอุตรดติถ ์  

4 ไตรภาค ี เมืองอุตรดติถ ์ นายปกิจพจน ์ กมลวรเดช 

5 อนุบาลอุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดติถ ์  

6 ป่าเซ่า-หาดกรวด เมืองอุตรดติถ ์  

7 เมืองอุตรดติถ ์ เมืองอุตรดติถ ์  

8 คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดติถ ์  

9 ดาราราชวิทย์ พิชัย  

10 ไร่อ้อยดารา พิชัย  

11 พิชัยสงคราม พิชัย  

12 นายาง พิชัย  

13 พิชัยท่าพญา พิชัย นายอาคม  สีพิมพ์สอ 

14 นาอิน-บ้านโคน พิชัย  

15 พิชัยดาบหัก พิชัย  

16 ทุ่งเวฬุวัน ลับแล  

17 พระแท่นศิลาอาสน ์ ลับแล  

18 ลับแลพัฒนา ลับแล  

19 เมืองตรอน 1 ตรอน  

20 เมืองตรอน 2 ตรอน  

21 เมืองตรอน 3 ตรอน ดร.ละออ  วันจิ๋ว 

22 ผักขวง ทองแสนขัน  

23 เหล็กน้ำพ้ี ทองแสนขัน  

24 บ่อทอง ทองแสนขัน  
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

  การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ยึดนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที ่40 ก 6 เมษายน 2560 

มาตรา 54  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต ่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล  
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องม ี
บทบญัญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้ 
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้  
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี      
(พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564  ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ ..2565  แผนพัฒ นาการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
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จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ ์เขต 1   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น 
ด้านการศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 
  1. ความมั่นคง 
  2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ซ่ึงประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 
3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม ่9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกัน 
ทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ  
ในด้านต่างๆ  โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี ้ 
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การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  
8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อน        
วัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์  5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  โดย
จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ     
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ  
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองด ีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
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  ยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ           
ในการแข่งขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
  การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ใน 
แผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย 
ความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย   
ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
  1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ 
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของ 
ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา 
มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก 
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา  จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ              
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม  ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
  4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน  โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ  เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละช่วงวัย  และการพัฒนากำลังคน           
ตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วง
เวลาที่กำหนด 
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  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง    
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ 
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ 
การศึกษาทีม่ีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน 
ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580  และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์                  
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม              
เพ่ือธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชำติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง 
หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่
เกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน  ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง 3) การเสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลัก ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
4) การพัฒนาระบบ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหาร
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จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด  11) การเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร)ี 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  นโยบายที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ 
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน 
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย 
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
  นโยบายที ่2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง 
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ัน 
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส 
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ 
ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
   2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง 
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ 
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัด
ระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก

 

12 



  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
                                                                                                   
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

และทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้าย
สากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บคุคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี 
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน 
พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล 
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที ่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง 
ประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  นโยบายที ่4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   นโยบายที ่4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาใน 
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ 
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา 
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   นโยบายที ่4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   นโยบายที ่4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ 
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   นโยบายที ่4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ 
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ 
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   นโยบายที ่4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นคร ูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม 
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มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  นโยบายที ่8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายที ่8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ 
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขา      
ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ 
ไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี 
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
  นโยบายที ่9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
การจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน  ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น       
จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการ
สารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการ
อย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
  นโยบายที ่10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  นโยบายที ่10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12  
แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .2546 รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

      1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ         
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

      2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

      3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
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  จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  

   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  

   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   1.4 e-book  

   1.5 e-office e-mail และ document  

   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  

   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  

   3.3 วัยแรงาน  

   3.4 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก 
ๆ ได้แก่  

     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

   เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่
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     - การมีพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2562 และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

   เรื่องที่ 2 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 
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   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 

  
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
  - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
  - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
                - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
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 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่
มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน  โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการปฎิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานใน
กำกับ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความม่ันใจให้กับสังคม 
โดยมอบหลักการทำงาน นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน  ดังต่อไปนี้ 
      1.หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ 
ดังนี้ 
      T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
      R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนดำเนินการ ตามภารกิจ
ของตน ด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ 
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      U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 

และประชาชน 

      S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้ผู้เรียน มีวิธีคิด

และทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็น

ไทย 

      T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ 

สิ่งจําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา และใน

เชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึง

พร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

     2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12  ข้อ ดังนี้ 

         ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย 

         ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน

การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

         ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ

การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง

กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

         ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้

จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือกําหนดให้มีระบบ

บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
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สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ

การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

        ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ 

และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

        ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ

สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร

ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

        ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น

การผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

        ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็ก

ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า

เป็นระยะ  

        ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา

ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

       ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ

จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
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         ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  

         ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้

ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 

ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา

ความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น 

      3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

         1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความ

ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัย

อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

         2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น

หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

         3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 

ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

         4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนนุการดําเนินงาน

ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา 

และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการ

จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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         5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

         6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็ม

ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย 

         7. การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่า

เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

                                                                                                          

                                                                                                 ทั้งนี้ ตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                                                              ประกาศ  ณ  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564                                
                                                     นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน 
และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึง
กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
      1. ด้านความปลอดภัย 
          พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดสีามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
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      2. ด้านโอกาส 
          2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
         2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
          2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา   รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
          2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
      3. ด้านคณุภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้    มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก     
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง        
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
          3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
          3.3 ปรับหลักสูตรเปน็หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
          3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
      4. ด้านประสิทธิภาพ 
          4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน      
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
          4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
          4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
          4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

 24 



  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
                                                                                                   
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

          4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 1.1  เป้าหมาย 
  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชำติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย               
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี            
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกันพร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  
85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น  

85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก           
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่ 
  1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การ
พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 
  1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ใน
การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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 2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์           
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท 

85 

 2.3 แนวทางการพัฒนา  
  2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน        
และการพัฒนาประเทศ  

  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย               
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมกา้วสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3.1.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา            
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

95 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
6 จำนวนสถานศึกษาที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่ สอนในระดับ  ม.ต้น ที่ ได้ รับการเตรียมความพร้อม           
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 

9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ 
เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 

80 

 3.3 แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน        
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
หา่งไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 อัตราการเขา้เรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
 

100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา           
ตามบริบท 

85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 
 4.3 แนวทางการพัฒนา 
  4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเทา่เทียมและเสมอภาค 
  4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก                

ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
85 

 5.3 แนวทางการพัฒนา 
  สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

 28 
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 6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 25 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
100 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน  
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
   

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

             ก.  ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา(มาตรา 36) 
             ข.  มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ 
        ค.  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
             1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
             2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบแลกำกับ  ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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             3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา         
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          10) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
           11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จึงได้หลอมรวมทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล จุดเน้นนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12   นโยบาย 
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          
ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    องค์ประกอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (MISSION)  
 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ระดับสากล   
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ เป็นคนเก่ง   
คนดี มีทักษะ มีสุขภาพดี สำนึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห่างไกล 
ยาเสพติด              
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 3. พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้ง    
ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม นำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4. บริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยม   
  โปร่งใส สุจริต รับผิดชอบ 

 

 วัฒนธรรม  
 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม 
 

 เป้าประสงค์ (Goals)  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ เป็นคนเก่ง   
คนดี มีทักษะ มีสุขภาพดี สำนึกในความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน    
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยหลักสำคัญ คือ 
       1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือ      
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม 
       2. วิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
       เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และ      
การวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน 
       เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม 
       พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พ่ึงพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการ
เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ 
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       3. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ 
ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล ภูมิสังคม สภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์
แห่งศาสตร์พระราชาได้แก่ โครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง 
ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หญ้าแฝก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สะพาน
พระราม 8 ฟอนท์ไทยจิตรลดา และเสาอากาศสุธี เป็นต้น 
       4. ผลลัพธ์ ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตาม   
พระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และ รู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแจกรางวัล       
“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”  มีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน  ก่อนแจกรางวัล ท่านได้อัญเชิญ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งท่านได้
บันทึกไว้มาเสนอในที่ประชุม  เป็นพระบรมราโชบายที่ครูทุกคนควรทราบและน้อมนำมาปฏิบัติ จึงขอนำมา
เผยแพร่ให้ครูทั้งหลายได้ทราบดังนี้  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
         • มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง    
ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
         • มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี    
เพ่ือปฏิบัติแต่ สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
         • มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้ 
การทำงาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
         • เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ         
มีความเอ้ืออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 

สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
ส่วนที่  3 

สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,000,000 บาท            
(สามล้านบาทถ้วน)  ได้แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ งบบริหารสำนักงานและงบตามภารกิจกลุ่มงาน (งบประมาณ
รายจ่ายประจำ) จำนวน  2,000,000  บาท  และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  1,000,000  บาท  ดังนี ้
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำ 
 

 
 

                  ใช้บริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  2,00,000 บาท เพื่อใช้บริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ท้ังนี้ พิจารณาจัดสรรตามฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าสาธารณูปโภค  และจัดสรรตามภาระงาน ตามความต้องการจำเป็น   
ในการพัฒนา  รวมถึงงบตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการนี้โดยตรง  ตลอดจนเพื่อใช้จ่ายตามกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มงานในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถานศึกษา  เพื่อให้การทำงานตามภารกิจสำเร็จ
ตามเป้าหมาย สรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี 
 

ที ่ รายการ 
เบิกจ่าย         

ปี พ.ศ. 2564 
จัดตั้ง 

ปี พ.ศ. 2565 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่าเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น. 450.00  5,000.00 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  427,536.35 100,000.00 
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสมัมนา - 100,000.00 
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 66,290.00 50,000.00 
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 48,223.00 30,000.00 
6 ค่าวัสดุบริหารสำนักงาน 481,034.28 100,000.00 
7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 77,229.00 50,000.00 
8 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 111,070.00 50,000.00 
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 131,140.00 20,000.00 
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 128,552.50 50,000.00 
11 พัฒนาประสิทธิภาพตามนโยบาย 554,443.00 193,000.00 
12 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด/บุคลากร DLICT 227,700.00 252,000.00 
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
 
 

ที ่ รายการ 
เบิกจ่าย         

ปี พ.ศ. 2564 
จัดตั้ง 

ปี พ.ศ. 2565 
ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่าไฟฟา้ 992,053.59 900,000.00 
2 ค่าโทรศัพท ์ 131,762.28 50,000.00 
3 ค่าไปรษณยี์โทรเลข 56,476.00 50,000.00 

รวมทั้งสิ้น 3,433,960.00 2,000,000.00 
 

ถัวจ่ายทุกรายการตามที่ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เห็นสมควร 
 
 

 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 สำหรับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ  จำนวน  1,000,000 บาท  เพื่อให้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดังนี้    

 
                                    

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 98,800 นางไพรินทร์ สกุลโพน          
และคณะ 

2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

295,000 นางชะเรียม  ชัยทอง  
นางสาวกรรณิกา  กาไหล่ทอง 

นายอัครเดช  แก้วบุญมา 
นางสาวจรินยา  สัมฤทธิ์ 
นางสาวปิยะฉัตร  มูลแดง 

3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

81,640 นางสาวสุกัญญา  มีปิ่น 
และคณะ 

4 นิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 200,000 นางรุจิรา  เทพอาจ           
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5 วิถีใหม่การปฏิรูปหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
และการประเมินคุณภาพการศึกษาของ  
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

134,200 ดร.สุนันทา  รักพงษ์           
และคณะศึกษานิเทศก์ 

6 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

150,000 นางสาวพัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์ 
นางสายฝน  นุ่มเมือง 
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

                             
                                    

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 26,360 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช   
นางวัชรา  คำภู่ 

นายสมบูรณ์  วันยะนาพร 
8 ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
14,000 นางกนกพร  ทาเหล็ก 

นางสายฝน  เกิดก่อวงศ์ 
นางสาวรักไพร  เมือบศรี 

รวมงบประมาณ 1,000,000  
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ล ำดับ ควำมสอดคล้องกับ งบประมำณ ช่ือ

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมำสท่ี 1/2565 ไตรมำสท่ี 2/2565 ไตรมำสท่ี 3/2565 ไตรมำสท่ี 4/2565 ผู้รับผิดชอบ

  (1ต.ค.64-31ธ.ค.64) (1ม.ค.65-31มี.ค.65) (1เม.ย.65-30มิ.ย.65) (1ก.ค.65-30ก.ย.65)  

1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 4 98,800          7,800 40,140 50,860 -                  76,800              22,000              -                  นำงไพรินทร์  สกุลโพน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ  รายงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 4)ด้านโอกาส ความเสมอภาค 10,000           - 8,000 2,000  และคณะ

 ในระบบรายงานการรับนักเรียนออนไลน์ และความเท่าเทียม การเข้าถึง

2. โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลฝุ่นละออง (PM 2.5) บริการทางการศึกษา -                - - - 

3. ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน  ปีการศึกษา 2565 และลดความเหล่ือมล  า 33,000           - 2,000 31,000 

4. การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางการศึกษา 10,000           - 2,000 8,000 

5. การตรวจขั นท่ี 5 ขั นปฏิบัติการและประเมินผล  เพ่ือขอรับเคร่ืองหมาย 8,000             - 8,000 - 

วูดแบดจ์สองท่อนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

6. สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 12,000           4,200 1,540 6,260 

 7. กิจกรรมผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนในการป้องกันการแพร่เชื อ 25,800           3,600 18,600 3,600 

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 1,3,5,6 295,000        4,200 239,580 51,220 86,490              57,170              87,670              63,670              นำงชะเรียม  ชัยทอง 

1. การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1) ความม่ันคง 159,000         157,680 1,320  น.ส.กรรณิกำ  กำไหล่ทอง

2. การจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา 3)การพัฒนาและเสริมสร้าง 36,000           36,000 นำยอัครเดช แก้วบุญมำ

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,500             1,500 น.ส.จรินยำ  สัมฤทธ์ิ

4. การด าเนินงานตัวชี วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 5) การสร้างความเติบโต 6,000             3,000 3,000 น.ส.ปิยะฉัตร  มูลแดง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

5. การด าเนินงานตัวชี วัดการประเมินส่วนราชการตาม  PMQA ต่อส่ิงแวดล้อม 5,000             2,400 2,600 

6. การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 6. การปรับสมดุลและพัฒนา 8,000             8,000 

7. การพัฒนาระบบบริการ ระบบการบริหารจัดการศึกษา 1,500             1,200 300 

8. การควบคุมภายใน 6,500             6,000 500 

9. พัฒนาส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน 42,500           42,500 

"สถานศึกษาน่าอยู่น่าท างาน"

10. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 24,000           3,000 21,000 - 

11. การประชุมปฏิบัติระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน (AMSS++) 5,000             1,200 2,800 1,000 

แบบสรุปกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

งบด ำเนินงำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส
กลุ่ม/หน่วย/โครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ ควำมสอดคล้องกับ งบประมำณ ช่ือ

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมำสท่ี 1/2565 ไตรมำสท่ี 2/2565 ไตรมำสท่ี 3/2565 ไตรมำสท่ี 4/2565 ผู้รับผิดชอบ

  (1ต.ค.64-31ธ.ค.64) (1ม.ค.65-31มี.ค.65) (1เม.ย.65-30มิ.ย.65) (1ก.ค.65-30ก.ย.65)  
3 กำรขับเคล่ือนแผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและ 3 81,640          - 45,000 36,640 10,500              4,200               5,900               61,040              น.ส.สุกัญญำ  มีป่ิน

สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 3. การพัฒนาและเสริมสร้าง และคณะ

1. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั นพื นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ   ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9,700             4,200 5,500 

2. การขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ 16,400           8,400 8,000 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ          55,540           32,400 23,140 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  

4 นิเทศ ติดตำมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 3 200,000        - 172,724 27,276 75,000              35,000              20,000              70,000              นำงรุจิรำ  เทพอำจ

1. การนิเทศการอ่านออกเขียนได้ 3)กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 25,000            - 20,000 5,000 และคณะศึกษำนิเทศก์

2. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 25,000           20,000 5,000 

3. การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ./เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/โครงการ/ 35,000           30,000 5,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน

4.  นิเทศ  ติดตามความพร้อมในวันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 60,000           57,000 3,000 

5.  การพัฒนาศึกษานิเทศก์  

     5.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 35,000           33,920 1,080 

     5.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 10,000           8,304 1,696 

6. สรุปผล/กิจกรรม PLC/สะท้อนผล 10,000           3,500 6,500 

5 วิถีใหม่กำรปฏิรูปหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลสู่ห้องเรียนและ 2,3 134,200        69,380   52,280       12,540     28,000              93,400              12,800              -                  ดร.สุนันทำ  รักพงษ์

โรงเรียนนวัตกรรมตำมเป้ำหมำยของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2)กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม และคณะศึกษำนิเทศก์

1.  การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสมวัย ขีดควำมสำมำรถในกำร 15,000           3,600      9,100         2,300       

2.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว(English for Tourism) แข่งขันของประเทศ 13,000           3,000      8,000         2,000       

งบด ำเนินงำน

แบบสรุปกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย/โครงกำร/กิจกรรม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส

37



ล ำดับ ควำมสอดคล้องกับ งบประมำณ ช่ือ

ท่ี ยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมำสท่ี 1/2565 ไตรมำสท่ี 2/2565 ไตรมำสท่ี 3/2565 ไตรมำสท่ี 4/2565 ผู้รับผิดชอบ

  (1ต.ค.64-31ธ.ค.64) (1ม.ค.65-31มี.ค.65) (1เม.ย.65-30มิ.ย.65) (1ก.ค.65-30ก.ย.65)  

3.  พัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 3)กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 5,700             3,600      2,100         -          

 (School mis) ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

4.  การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  5,700             3,600      2,100         -          

5.  การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สถานศึกษา  สู่การเรียนรู้                     20,000           16,900    3,100         

ด้านการศึกษา

6.  การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 9,000             4,480      4,520         -          

7.  การขับเคล่ือนระบบคลังส่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 5,700             3,600      2,100         -          

8.  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 10,000           3,600      5,060         1,340       

9.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 17,100           10,800    6,300         -          

10.  พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ 13,000           9,000      2,100         1,900       

11.  วิถีใหม่การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและโรงเรียนนวัตกรรม 20,000           7,200      7,800         5,000       

6 พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 3 150,000        14,400   121,000     14,600     150,000             - -  - น.ส.พัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์

ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 3)กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง นำงสำยฝน  นุ่มเมือง

 - อบรม "วPA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง" ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 150,000         14,400    89,000        -           

7 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 6 26,360          2,360 24,000  - 26,360               -  -  - นำยปกิจพจน์ กมลวรเดช

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำ 26,400           2,400 24,000 นำงวัชรำ  ค ำภู่

เพ่ือการศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียน ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ นำยสมบูรณ์ วันยะนำพร

8 ตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 3 14,000          - 11,520 2,480  - 5,840               4,800               3,360               นำงกนกพร  ทำเหล็ก

1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุของ 3)กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 14,000           - 11,520 2,480 นำงสำยฝน เกิดก่อวงศ์

สถานศึกษา จ านวน 14 แห่ง ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ น.ส.รักไพร  เมือบศรี

2. ตรวจสอบการด าเนินงานเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จ านวน 20 แห่ง

1,000,000      98,140   706,244     195,616   376,350            272,410            153,170            198,070            

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส

ยอดรวม

แบบสรุปกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย/โครงกำร/กิจกรรม
งบด ำเนินงำน
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ส่วนที่  4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

                

               การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต           
การให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการ      
นำแผนสู่การปฏิบัติ  ดังน้ี 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ  กลยุทธ์  จุดเน้น ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดังน้ี 
            1. งบประมาณดำเนินการสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำแนกเป็น   
                 1.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน แบ่งเป็น งบประจำ (บริหารสำนักงาน)   :  งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สัดส่วน 66.67 : 33.33   
                    1) งบประจำ เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังนี้ พิจารณาจัดสรรตาม
ฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าสาธารณูปโภค 
จัดสรรตามภาระงาน ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา รวมถึงงบตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน ซึ่งไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการนี้โดยตรง เพื่อใช้จ่ายตาม
กิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อให้การทำงานตามภารกิจของกลุ่มสำเร็จ
ตามเป้าหมาย         
                     2) งบพัฒนาคุณภาพ  เป็นงบประมาณท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำโครงการเพื่อ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
        1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์  ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยใช้ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรม 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
และการพัฒนาครู  เป็นต้น  
   2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา  
    จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
             3.  งบประมาณส่วนราชการอื่น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาจังหวัด  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ            
ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัย  กระทรวงอื่นๆ และ ภาคเอกชน)  จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรม  
ตามท่ีหน่วยงานดังกล่าวกำหนด/ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขอรับการสนับสนุน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
              

           1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้           
           2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
           3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
           4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
                    1. สื่อสารทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย   
ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

           2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน 
           3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกิจกรรมและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
           4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกำหนด 
           5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
           6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ตุลาคม 2564 - ศึกษารายละเอียดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
-  กลุม่/หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ  เสนอโครงการ   
- ประชุมวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
- จัดทำร่างคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565  เพ่ือดำเนินงาน          
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    

 

พฤศจิกายน  2564 - เสนอร่างคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
ต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอุตรดิตถ์ เพื่อ
พิจารณาวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565    
- จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
- เสนอขออนุมัติโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิการ ฯ 

 

ธันวาคม  2564 
 
 

- เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ ฯ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.)  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- รายงาน สพฐ. และมอบให้กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อต.    
เขต 1 
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 

 
 
 

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ธันวาคม  2564 

 
- แจ้งแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์    
เขต 1 และให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2565 ของ
โรงเรียน ส่งสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
- นำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565    
ในระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)  สำหรับผู้นำเข้า
ข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)   

 

มกราคม  2565 - รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี 2565 
รอบ 3  เดือน  (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ต่อผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
- รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

 

เมษายน  2565 - รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี 2565 
รอบ 6  เดือน  (มกราคม – มีนาคม 2565)  ต่อผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
- รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2565)  ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

 

กรกฎาคม  2565 - รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี 2565 
รอบ 9  เดือน  (เมษายน – มิถุนายน 2565)  ต่อผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
- รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
รอบ 9 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)  ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

 

ตุลาคม  2565 - รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี 2565 
รอบ 9  เดือน  (กรกฏาคม – กันยายน 2565)  ต่อผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
- รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2565)  ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

 

พฤศจิกายน 2565 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   
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  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
       ท้ังนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบัญชา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 
และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

…………………………………………………………. 
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