แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดทำแผนพัฒ นาการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
ฉบั บ ทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ทิ ศ ทางการบริห ารจั ด การศึ ก ษา
ตามบริ บ ทของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและเป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
โดยการจั ดทำแผนพัฒ นาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งนี้
เป็นการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามสถานภาพและบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพั ฒ นาการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายการจั ดการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา(พ.ศ.2563-2565) จั ง หวั ด เชี ย งราย ประกอบกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้
ในวาระเริ่ ม แรกการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ เป็ น แผน 5 ปี ตามมาตรา 16 แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ จั ด ทำเป็ น แผนสามปี โ ดยมี ห้ ว งระยะเวลาตั้ งแต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ถึ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอขอบคุณคณะทำงาน รวมทั้ง
ผู้ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ ให้ ความร่ว มมือเป็น อย่างดียิ่ง ทำให้ แผนพัฒ นาการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับนี้ จะเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา
ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
คำขวัญ “สพป.เชียงราย เขต 4 มิติใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกด้าน ไม่มีเพดานกำหนด”
อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม
วิ สั ย ทั ศ น์ “องค์ ก รแห่ งความสุ ข มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ มีค วามสามารถและเป็ น เลิ ศ
ทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและการมี ส่ ว นร่ว ม
จากทุกภาคส่วน
ค่านิยม
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 กำหนดค่ านิ ยมให้ เขตพื้ นที่ เป็ น
HAPPY & SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้
H : Heart ทำด้วยใจ
A : Admiration ความชื่นชมยินดี
P : Parcipation มีส่วนร่วม
P: Pleasure มีความสุข
Y : Young blood คนรุ่นใหม่

S : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
M : Modern มีความทันสมัย
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี
R : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
A : Accountability ความรับผิดชอบ
R : Report การรายงานผล
E : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
A : Activeness ความกระตือรือร้น
เป้าหมายหลัก
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น ซื่อสั ตย์ สุ จริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้ เรีย นเป็ น บุ คคลแห่ งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทั กษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ และมีโครงการที่รองรับยุทธศาสตร์ จำนวน 70 โครงการ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ
จำนวน 10 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จำนวน 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 31 โครงการ
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้ าถึ งบริก ารการศึ ก ษาที่ มีคุ ณ ภาพ มี มาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 10 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 14 โครงการ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 34 ที่บัญญัติ
ให้จ ัดระเบีย บบริห ารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้ว ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕60 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่ว ยงานใน
เขตพื้น ที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ห น่ว ยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกั บ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์ กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวของกับการศึ กษา
ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี แผนพัฒ นาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 - 2565)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ได้กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดทิศทางการพัฒ นา
การศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมประเมินผลตามองค์ประกอบของการบริหาร
ยุทธศาสตร์ โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 เป็นฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่เป้าหมาย
การบริหารจัดการศึกษาอย่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ.2563 - 2565
2) เพื ่ อ กำหนดแนวทางการขั บ เคลื ่ อ นทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปสู่การปฏิบัติ
3. เป้าหมายหลักของการพัฒนา
1) ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5) ผู้บ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 - 2565 ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา
และกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องมากำหนดแนวทางการพัฒ นาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ งเป็ น กฎหมายหลั ก
ในการปกครองประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่
หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม
ในการศึกษาภาคบังคับ
หมวดหน้ า ที่ ข องรั ฐ มาตรา 54 รั ฐ ต้ อ งดำเนิ น การให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษา
เป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น การด้ ว ย รั ฐ ต้ อ งดำเนิ น การให้ ป ระชาชนได้ รับ การศึ ก ษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีห น้าที่ดำเนินการ กำกับ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนิน การ
และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็ กได้รับการดู แล และพัฒ นาตามวรรคสอง หรื อ
ให้ ป ระชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนิ นการให้ ผู้ ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ได้รับการสนับ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
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(2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้ มีก ลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรองและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ดังกล่าว
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ
ให้ ส อดคล้ อ งและบู ร ณาการกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น พลั งผลั ก ดั น ร่ ว มกั น ไปสู่ เป้ าหมาย และกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั งคมเป็ น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ งยื น ” โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ 6
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย
1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
2) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
3) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร
4) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต
5) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
6) ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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10) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
13) ประเด็นที่ 13 การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
15) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
16) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
17) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
20) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ
23) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ จัด ทำขึ้ น เพื่ อ กำหนดกลไก วิธีก าร และขั้น ตอนการปฏิ รู ป
ประเทศในด้ านต่ า ง ๆ โดยการปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งดำเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ การปฏิรูป ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข
8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีส ารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา
1.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ดังนี้
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรอง
2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
for Educational and Learning Reform)
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1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒ นา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.7 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนหลัก
ของชาติที่เป็น กรอบทิศทางการดำเนิน การป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้
ซึ่ ง ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ โดยกำหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เป็ น กรอบหรื อ แนวทาง
หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
แห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
หรือการปฏิบัติอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ดังนี้
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณด้านความมั่นคง
3) การเสริ มสร้างความมั่น คงของสถาบัน หลั กของชาติ ภายใต้ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแห่งชาติ
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7) การป้องกันและแกไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) การรักษาความมั่นคงพื้นทีช่ ายแดน
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
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15) การป้องกันและแกไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.8) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี (พลเอก ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี)
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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2. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่ อนำประเทศไทยก้ าวข้ามกับดั กประเทศที่ มี รายได้ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ตและพั ฒ นากำลั งคน การวิ จั ย และนวั ตกรรรม เพื่ อสร้ างขี ดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึ งการส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพวั ย ผู้ สู งอายุ ประเด็ น การพั ฒ นาการเรีย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
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ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมั ย และ
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริ มการฝึกทักษะดิ จิ ทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ มีห น่ วยงานรับผิ ดชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัด เป็ น ฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่ งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่ อกำหนด
ให้ มี ร ะบบบริ ห ารและการจั ด การรวมถึ งการจั ด โครงสร้า งหน่ ว ยงานให้ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรีย นการสอน
ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมิน
ผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้ างโอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายได้ เข้า ถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกลุ่ ม อื่ น ๆ กระจายทรัพ ยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพ ในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุ ณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
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11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่ อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภั ยของผู้ เรี ยน โดยจั ดให้ มี รูปแบบ วิ ธีการ หรื อกระบวนการในการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้ อ มู ล Big Data มุ่ งพั ฒ นาการจั ดเก็บ ข้อ มู ล อย่ างเป็ น ระบบและไม่ ซ้ำซ้ อ น
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขั บเคลื่ อนศู นย์ ความเป็ นเลิ ศทางการอาชี วศึ กษา (Excellent Center) สนั บสนุ น
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
2.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ
ว่ าด้ วยความมั่ นคง เพื่ อให้ ทุ กส่ วนราชการ ในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการจั ดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิ ตและพั ฒนากำลั งคน การวิจั ยและนวัตกรรมเพื่ อสร้ างขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
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เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
2.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนั บ สนุ น ให้ เด็กปฐมวัยได้ เข้าเรีย นทุ กคน มี พั ฒ นาการที่ ดี ทั้ งทางร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณ ภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึก ษาเพื่ ออาชี พ สามารถวิเคราะห์ ต นเองเพื่ อ การศึก ษาต่ อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่ ในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิ ทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ล ะระดับ จั ดกระบวนการเรีย นรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ดี มี ค วามรู้ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริห ารจัด การโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน มี น วั ต กรรมเป็ น กลไกหลั ก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 แผนปฏิ บั ติ ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสำคั ญของแผนปฏิ บั ติ ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาศักยภาพและคุณ ภาพผู้ เรียนให้ มีส มรรถนะตามหลั กสู ตรและคุณ ลั กษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
แผนปฏิบัติราชการ
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
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1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้ อยละของผู้ เรี ยนที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มสนั บสนุ น
ในการสร้ างภู มิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือ
นำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น

2563
80

ค่าเป้าหมาย
2564
80

2565
85

80

80

85

1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาการพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้ มกัน
ความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
1.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ
1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.4.5 โครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน
1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
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2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนากำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ หรื อต่ อยอดเชิ ง
พาณิชย์
3 ร้ อยละของสถานศึ กษาในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษได้ รั บ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท

2563
10

ค่าเป้าหมาย
2564
10

2565
10

75

80

80

75

80

85

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ
2.4.1 โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น)
2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.1.2 ผู้ บ ริห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้
ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพตามสมรรถนะวิ ช าชี พ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ งมี จ รรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
80
80
80
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
3
3
3
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
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ที่
3
4
5
6
7
8

9

ค่าเป้าหมาย
2564
29,125

2565
30,306

81

82

90

95

200

250

100

100

100

100

-

-

8

-

-

8

80

80

80

-

-

80

ตัวชี้วัด

2563
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 27,055
และความสามารถ (วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ทั ศนศิ ลป์
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ ผ่ านการประเมิ นคุ ณลั กษณะอั นพึ ง
80
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ร้อยละของครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้รับการส่ งเสริม
85
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 200
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ร้ อยละของครู สอนภาษาอั งกฤษในระดั บชั้ นประถมศึ กษาและ 100
มัธยมศึ กษาได้ รั บการพั ฒนาและยกระดั บความรู้ภาษาอั งกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส อนในระดั บ ม.ต้ น ที่ ได้ รั บ 100
การเตรี ยมความพร้ อม ด้ านการอ่ าน คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ร้อยละของสถานศึกษาที่จั ดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น
11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริ บทของแต่ ละพื้ นที่ ตลอดจนความท้ าทายที่ เป็ นพลวั ตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21
12 ร้ อยละของสถานศึ กษาที่ มี ผลการประเมิ นตนเองในแต่ ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

3.3 แนวทางการพัฒนา
3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)
3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
และพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา
3.3.3 พั ฒ นาผู้ บ ริห าร ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา (การบริห ารและจั ด
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม)
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3.3.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ
3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน
PISA 2021
3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.4.6 โครงการพัฒ นาคลั งเครื่องมื อมาตรฐานเพื่ อยกระดับคุ ณ ภาพผู้ เรียน
ในศตวรรษที่ 21
3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่
3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)
3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3.4.13 โครงการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพครู
3.4.14 โครงการเสริ ม สร้ า งระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา
3.4.19 โครงการส่ งเสริม การเรีย นรู้ดิ จิ ต อลเทคโนโลยี และระบบอัจ ฉริย ะ
ในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3.4.20 โครงการครูคลังสมอง
3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
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3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
3.4.23 โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นด้ า นศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
กระบวนการ สู่ความทัดเทียมนานาชาติ
3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน
3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อ
ต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
สู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา
3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย
3.4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
3.4.35 โครงการพั ฒ นาการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาสู่ ส มรรถนะแข่ ง ขั น
ในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล
3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา
3.4.37 โครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
(Education Hub)
3.4.38 โครงการส่ ง เสริ ม และยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสู่สากล
3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ
3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา
3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.
3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
3.4.44 โครงการพั ฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศด้ านการจบการศึก ษาและ
การเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ
3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
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3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
3.4.50 โครงการส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพ
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน
3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.4.52 โครงการจ้างครูตา่ งชาติโครงการ English for All
3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ
3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
3.4.55 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
3.4.58 โครงการส่ งเสริ ม โรงเรี ย นเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (School as
Learning Community)เพื่อพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่
3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริห ารจัดการคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
4. แผนปฏิบั ติ ราชการ เรื่องที่ 4 การสร้ างโอกาสในการเข้าถึงบริ การการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

2563

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

1 อัตราการเข้าเรีย นของผู้ เรีย นแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากร
กลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
100
100
100
- ระดับประถมศึกษา
100
100
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
100
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
78
78
78
(สามัญ - อาชีวศึกษา)
2 จำนวนผู้ เรี ยนที่ เป็ นผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อยโอกาสเข้ าถึ งบริ การ 3,630,000 3,630,000 3,630,000
การศึ ก ษาและการพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก ารทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
3 ร้ อยละของสถานศึ กษาในพื้ นที่ ลั กษณะพิ เศษ ได้ รั บการ
75
80
85
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
20
20
20
นักเรียนยากจน
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4.3 แนวทางการพัฒนา
4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4.3.4 พัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูล
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3
4.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ
4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ มีความรู้ ความ
75
80
85
เข้าใจความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนา
สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ
5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
5.4.4 โครงการรักษ์ป่ าน่ าน ตามโครงการพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว
6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึก ษา มี ส มดุ ล ในการบริห ารจั ด การเชิงบู รณาการ และการรายงานผลอย่ างเป็ น ระบบ ใช้ง านวิจั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เพิ่มขึ้น
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสของหน่ ว ยงาน
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นสั ง กั ด สพฐ. มี พ ฤติ ก รรมที่ ยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์ สุจริต
5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

2563
2
15

ค่าเป้าหมาย
2564
2
20

2565
2
25

80

90

95

50

50

50

60

80

100

6.3 แนวทางการพัฒนา
6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6.3.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นนิ ติ บุ ค คลมี ก ารบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ
6.3.4 พั ฒ นาสถานศึ กษานำร่องพื้ น ที่น วัต กรรมการศึก ษาโดยใช้พื้ น ที่ และ
สถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี อิ ส ระและคล่ อ งตั ว เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ
6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวม
6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ (e-MES)
6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล
6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3
2.6 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เชี ย งรายเมื องแห่ งคุ ณ ภาพการศึ กษา พั ฒ นาสู่ ส ากล* บนพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมล้ านนา
มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข
สากล* หมายถึ ง การพั ฒ นาสู่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษเชี ย งราย พื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และ
ประชาคมโลก
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา
4. จั ด การศึ ก ษาอาชี พ มี ส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ในประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อ
ยอดงานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์
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เป้าประสงค์หลัก
1. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ดมั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ
ของบุคคล
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
6. ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นามี ส มรรถนะ ตรงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
10. ภาคี เครื อข่ าย ชุ มชนมี ส่ วนร่ วมการจั ดการศึ กษา และหน่ วยงานการศึ กษาได้ รั บ
การสนับสนุนจากชุมชน
11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย
น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การจั ดการศึ กษาเพื่ อให้ มี ทั กษะอาชี พที่ สนองต่ อเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
การท่ องเที่ย วและชายแดน โดยสอดคล้ องกับ ศักยภาพ อัตลั กษณ์ และภูมิท างสั งคมของจังหวัดเชียงราย
ที่แตกต่างกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การบริ ห ารจั ดการศึ กษาเพื่ อโอกาสและความเสมอภาคที่ เท่ าเที ยม
โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
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ส่วนที่ 3
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอาคารปฏิบัติงานตั้งอยู่เลขที่ 17
หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีเขตบริการการศึกษาครอบคลุมใน 5 อำเภอ คือ 1) อำเภอเทิง
2) อำเภอขุนตาล 3) อำเภอพญาเม็งราย 4) อำเภอเชียงของ และ 5) อำเภอเวียงแก่น มีเนื้อที่ประมาณ
2,928.66 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนผังแสดงพื้นที่เขตบริการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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2. โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กต.ปน.

หน่วยตรวจสอบภำยใน
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

Function

Agenda

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มนโยบำยและแผน

Area

กลุ่มส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
สมาคม

กลุ่มบริ หำรงำน
บุคคล

กลุ่มพัฒนำครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่มบริ หำรงำน
กำรเงินและสิ นทรัพย์

กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

Area Cluster

Policy

กลุ่มกฎหมายและคดี
คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เครือข่าย ฯ

ศูนย์เครือข่าย ฯ

ศูนย์เครือข่าย ฯ

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน
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3. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมพงษ์ บุตรวัน

นายสมดุลย์ เจริญสุข

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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4. ข้อมูลการศึกษาเขตพื้นที่
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๔ มี บุ ค ลากร ครู นั ก เรี ย น
สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ อำเภอ ดังนี้
4.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
5. ลูกจ้างประจำ
6. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

1
3
13
36
2
24
80

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1. ผู้อำนวยการ
2. รองผู้อำนวยการ

119
16

3. ข้าราชการครู

1,163

4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจำ
6. ลูกจ้างชั่วคราว

49
34
324
1,705

รวม
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
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4.2 ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด
(ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอำเภอ
จำนวนโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ร.ร.หลัก

ร.ร.
สาขา

ประถม

ม.ต้น

เชียงของ

32

-

-

1,019

3,266

760

5,045

เทิง

42

1

4

1,115

4,329

574

6,018

พญาเม็งราย

20

-

-

603

1,952

193

2,748

เวียงแก่น

21

-

-

1,150

3,061

763

4,974

ขุนตาล

14

-

-

278

958

194

1,430

รวม

129

1

4

4,165

13,566

2,484

20,215

อำเภอ

สาขา
ก่อนประถม
ห้องเรียน

รวม

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

ร.ร.หลัก

ร.ร.สาขา

สาขาห้องเรียน

จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน
จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน
จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน
จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน
จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน
ขนาดที่ 2 จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน

1
11
20
15
15
13
30

1
-

3
1
-

0.77
8.53
15.51
11.62
11.62
10.08
23.26

ขนาดที่ 3 จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน

9

-

-

6.98

ขนาดที่ 4 จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน

12

-

-

9.31

ขนาดที่ 5 จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน

3

-

-

2.32

ขนาดที่ 6 จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน

-

-

-

-

ขนาดที่ 7 จำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป
รวม

-

-

-

-

129

1

4

100

ขนาดที่ 1

28

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนทีค่ วบรวมบางช่วงชั้น แยกอำเภอ
ที่
โรงเรียนหลัก
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียนมารวม

ชั้นที่รวม

1

บ้านส้าน

ครึ่ง

เชียงของ

1. บ้านครึ่ง
2. บ้านครึ่งใต้

อ.1 - ป.2

2

บ้านครึ่ง

ครึ่ง

เชียงของ

1. บ้านส้าน
2. บ้านครึ่งใต้

ป.3 - ป.4

3

บ้านครึ่งใต้

ครึ่ง

เชียงของ

1. บ้านครึ่ง
2. บ้านส้าน

ป.5 - ป.6

4

บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)

ป่าตาล

พญาเม็งราย

1. บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
2. บ้านห้วยสัก(ประชานุกลู )

ป.1 - ป.2

5

บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

ยางฮอม

พญาเม็งราย

1. บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
2. บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

ป.3 - 4

6

บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

ป่าตาล

พญาเม็งราย

1. บ้านห้วยสัก(ประชานุกลู )
2. บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)

ป.5 - 6

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก แยกอำเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โรงเรียน
บ้านครึ่ง
บ้านส้าน
บ้านครึ่งใต้
บ้านศรีลานนา
บ้านตองม่วงชุม
บ้านลุงท่าเจริญ
บ้านทุ่งซางดงหลวง
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
บ้านดอนมหาวัน
บ้านบุญเรือง
บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
บ้านเขียะ
บ้านปากอิง
บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
บ้านทุ่งอ่าง

อำเภอ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ

รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
19
10
29
14
15
29
23
9
32
21
14
35
27
20
47
28
24
52
36
20
56
33
27
60
29
32
61
42
21
63
38
27
65
40
25
65
30
38
68
41
34
75
36
55
91

ห้อง
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

โรงเรียน
บ้านหลวง
บ้านน้ำม้า
บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
บ้านขอนซุง
บ้านป่ารวก
บ้านงิ้วใหม่
บ้านหนองบัว
บ้านดอนดินแดง
บ้านก๊อ
บ้านป่าตึงงาม
บ้านสันทรายมูล
บ้านปล้องส้าน
บ้านใหม่
จำไฮบ้านเหล่า
บ้านดอนไชย
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
บ้านแม่ลอยไร่
บ้านปล้องใต้
บ้านทุ่งโห้ง
บ้านตุ้มเหนือ
บ้านขุนห้วยไคร้
บ้านเกี๋ยงใต้
บ้านปล้องตลาด
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
บ้านดอนแยง
บ้านม่อนป่ายาง

อำเภอ
เชียงของ
เชียงของ
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง

รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
49
49
55
43
9
12
11
19
20
12
19
15
20
14
21
14
20
18
27
16
25
19
26
22
29
20
40
19
32
28
32
29
36
29
32
36
49
21
37
35
40
35
40
46
50
37
59
31
52
42
48
52
56
49
75
33
62
50

รวม
98
98
21
30
32
34
34
35
38
43
44
48
49
59
60
61
65
68
70
72
75
86
87
90
94
100
105
108
112

ห้อง
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
11
8
8
8
11
11
8
8
8

30

ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

โรงเรียน
บ้านสันหลวงสามัคคี
บ้านป่าม่วง
บ้านป่าซาง
บ้านหนองเสา
บ้านทุ่งเจ้า
บ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์'
บ้านใหม่โชคชัย
บ้านแม่ต๋ำกลาง
บ้านเวียงหวาย
อนุบาลตาดควัน
บ้านใหม่สุขสันต์
บ้านหนองบัวคำ
บ้านห้วยเอียน
บ้านแจมป๋อง
บ้านโล๊ะวังผา
บ้านทุ่งคำ
บ้านผาแล
บ้านหนองเตา
บ้านหลู้
บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี'
บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
บ้านห้วยโป่ง
บ้านต้านาล้อม
บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
อนุบาลยางฮอม
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
บ้านชมภู
บ้านป่าแดงห้วยหลวง
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
รวมทั้งสิ้น

อำเภอ
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล

รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
21
14
27
29
34
24
35
31
47
27
46
38
51
35
53
43
52
48
48
53
64
46
59
58
21
25
28
24
34
20
34
38
64
30
52
56
56
55
28
19
27
28
28
29
38
22
39
26
33
32
39
46
49
42
47
45
53
49
46
59
2,781 2,307

รวม
35
56
58
66
74
84
86
96
100
101
110
117
46
52
54
72
94
108
111
47
55
57
60
65
65
85
91
92
102
105
5,088

ห้อง
8
9
9
8
8
7
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
9
8
11
9
608
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
( โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 23 โรงเรียน 1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน ตามเกณฑ์การพิจารณา
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อโรงเรียน
บ้านพญาพิภักดิ์
บ้านสองพี่น้อง
บ้านเวียงหมอก
บ้านเมืองกาญจน์
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
บ้านแผ่นดินทอง
บ้านราษฏ์ภักดี
เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า
บ้านรักแผ่นดิน
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
บ้านขุนห้วยไคร้
เพียงหลวง 16
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
บ้านใหม่สุขสันต์
บ้านโล๊ะวังผา
บ้านห้วยคุ
บ้านทรายทอง
สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)
บ้านผาแล
บ้านห้วยหาน
บ้านหนองเตา
ปางหัดสหศาสตร์
ปอวิทยา
บ้านท่าข้าม
ไตรมิตรวิทยา
บรรพตวิทยา

ที่ตั้ง
1 ม. 1
61 ม. 1
117 ม. 10
140 ม. 2
บ้านร่มฟ้าไทย ม. 10
บ้านพิทักษ์ไทย ม. 20
149 ม. 12
117 ม.10
บ้านขุนต้า ม.11
106 ม.15
51 ม.19
บ้านเล่าตาขาว ม.21
53 ม. 14
159 ม. 9
บ้านแม่หลวงฯ ม. 5
217 ม. 4
233 ม. 3
103 ม. 8
บ้านทรายทอง ม. 7
บ้านห้วยแล้ง ม.2
164 ม.6
153 ม. 9
บ้านหนองเตา ม.4
34 ม. 2
200 ม.5
209 ม.1
288 ม. 10
32 ม.14

ตำบล
ยางฮอม
ริมโขง
ห้วยซ้อ
ริมโขง
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
ตับเต่า
แม่เปา
ตาดควัน
ท่าข้าม
ปอ
ปอ
ท่าข้าม
ปอ
ปอ
ปอ
ปอ
ปอ
ท่าข้าม
ปอ
ปอ

อำเภอ
ขุนตาล
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โรงเรียน

ตำบล
บ้านหลวง
ครึ่ง
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
บุญเรือง
บ้านเมืองกาญจน์
ริมโขง
อนุบาลเชียงของ
เวียง
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ศรีดอนชัย
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
สถาน
บ้านเกี๋ยง
ห้วยซ้อ
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
งิ้ว
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
เชียงเคี่ยน
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ตับเต่า
บ้านปล้องตลาด
ปล้อง
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
แม่ลอย
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
เวียง
ศรีดอนไชยวิทยา
ศรีดอนไชย
สันทรายงามวิทยา
สันทรายงาม
บ้านดอนแยง
หงาว
หนองแรดวิทยา
หนองแรด
อนุบาลตาดควัน
ตาดควัน
สันสะลีกวิทยา
เม็งราย
บ้านบ่อแสง
แม่ต๋ำ
ชุมชนบ้านสบเปา
แม่เปา
ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ไม้ยา
ขุนขวากพิทยา
ท่าข้าม
ปอวิทยา
ปอ
บ้านห้วยลึก
ม่วงยาย
อนุบาลเวียงแก่น
หล่ายงาว
อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
ต้า
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
ป่าตาล
บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
ยางฮอม

อำเภอ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
ขุนตาล
ขุนตาล
ขุนตาล

นักเรียน
98
174
408
1,433
121
129
175
165
94
100
90
167
963
140
122
108
156
101
186
126
330
139
500
416
233
500
263
105
57
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ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯ
ที่
1 เพียงหลวง 16

โรงเรียน

อำเภอ

นักเรียน

เทิง

281

เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า

เทิง

92

เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

เทิง

25

เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

เทิง

47

เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

เทิง

24

เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว

เทิง

104

เวียงแก่น

135

2 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่บริการการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับ
1
2
3
4

รร.ตชด.
อาชีวศึกษา ชร - พย
ชนัตถ์ปิยะอุย
ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

6
3
20
13

กิ่วกาญจน์
เจดีย์ทอง
ห้วยกุ๊ก
ฟ้าไทยงาม
รวม

ริมโขง
ปอ
ปอ
ปอ

เชียงของ
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

จำนวน
นักเรียน
165
88
82
87
422

ครู
15
8
10
8
41

เผ่า/
ศาสนา
สัญชาติ
ม้ง/ไทย พุทธ,คริสต์
ม้ง/ไทย พุทธ,คริสต์
ม้ง
พุทธ
ม้ง
พุทธ

5. ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
5.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจากการ
ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) ประชากรวั ย เรี ย นตาม ทร.14 ที่ เกิ ด ปี พ.ศ. 255 6 มี อั ต ราการเข้ า เรี ย นร้ อ ยละ 100
ระดับ มัธยมศึกษา พบว่า นั กเรี ย นที่จ บชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร้อยละ 100 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
2) อัตราการออกกลางคัน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ลดลงร้อยละ 100
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ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
นร.ออก
นร.ออก
นร.ต้นปี
ร้อยละ
นร.ต้นปี
ร้อยละ
กลางคัน
กลางคัน
ป.1
2,346
2,445
ป.2
2,197
2,261
ป.3
2,167
2,153
ป.4
2,178
2,155
ป.5
2,131
2,155
ป.6
2,085
2,101
รวมประถม
13,104
13,270
ม.1
876
846
ม.2
838
2
0.24
830
ม.3
823
747
รวม ม.ต้น
2,537
2
0.08
2,423
รวมทั้งสิ้น
15,641
2
0.01
15,693
ปีการศึกษา 2562 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน
3) การพัฒนาสมรรถภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม พบว่า
นั กเรี ยนพิ การเรี ยนร่ วมผ่ านเกณฑ์ การพั ฒ นาตามแผนการจั ดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล คิ ดเป็ นร้อยละ 100
ของนักเรียนพิการเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพในด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และ
ทักษะชีวิต
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5.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับบริหารจัดการในปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมิน
พัฒ นาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒ นานักเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และ
ได้ จั ด ให้ มี ก ารทดสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรีย นประกอบด้ ว ย การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ(NT)
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 12 ข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับคุณภาพดี
ที่ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนา
การศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี
ด้านร่างกาย

ปีกศ.
2561
1 อ.เทิง 1
94.65
2 อ.เทิง 2
97.96
3 อ.เวียงแก่น
92.96
4 อ.พญาเม็งราย 96.89
5 อ.ขุนตาล
98.68
6 อ.เชียงของ 1 99.04
7 อ.เชียงของ 2 96.33
ค่าเฉลี่ยรวมระดับ
เขตพื้นที่

ปีกศ.
2562
97.35
97.53
94.37
98.40
98.46
97.45
96.27

ด้านอารมณ์
สังคม
ปีกศ. ปีกศ.
2561 2562
97.32 96.62
95.92 96.91
83.92 94.03
98.68 99.04
95.36 99.23
97.12 97.45
97.19 98.45

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

ปีกศ.
ปีกศ.
ปีกศ.
2561 2562 2561
93.19 96.38 84.91
97.45 98.19 87.16
89.78 96.25 81.74
97.68 98.40 92.51
98.68 100.00 89.40
98.56 95.92 89.90
96.33 97.52 85.63

96.64 97.12 93.36 97.39 94.59 97.52

รวมทุกพัฒนาการ

ปีกศ.
2562
82.37
86.42
84.64
88.46
90.00
90.82
87.58

ปีกศ.
2561
92.52
94.77
87.10
96.44
95.53
96.16
93.87

ปีกศ.
2562
94.26
94.83
92.45
96.60
96.92
96.63
94.96

86.12 87.18

93.77

94.80

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่3) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ
คุณ ภาพดี ในภาพรวมระดับ เขตพื้น ที่ พบว่า ค่ าเฉลี่ ยร้อ ยละของผลการประเมิ นพั ฒ นาการนั กเรียนที่จ บ
หลั กสู ตรการศึก ษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปี การศึ กษา 2562 ทุ กด้ านและค่ าเฉลี่ ย รวมทุ กพั ฒ นาการเพิ่ มขึ้ น
จากปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1) พัฒ นาการทางด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.64 ปีการศึกษา 2562
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.12
2) พั ฒ นาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ปี การศึก ษา 2561 มี ค่าเฉลี่ ยร้อยละ 93.36 ปีก ารศึก ษา
2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.39
3) พั ฒ นาการทางด้านสั งคม ปี ก ารศึ กษา 2561 มี ค่ าเฉลี่ ยร้อยละ 94.59 ปี ก ารศึ กษา 2562
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.52
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4) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.12 ปีการศึกษา 2562
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.18
โดยค่าเฉลี่ยรวมทุกพัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 93.77 และปีการศึกษา 2562
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ
ปีการศึกษา 2562
สพป.ชร.4
จังหวัด สังกัด สพฐ.
ประเทศ
45.53
44.05
45.65
44.94
44.60
45.09
46.00
46.46
45.06
44.57
45.82
45.70

ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ด้านภาษาไทย (Thai Language)
คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) สพป.เชียงราย เขต 4
ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)
สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2562
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46.46

46.5
46
45.5

46
45.65

45.53

45
44.5
44

45.09

44.94
44.6
44.05

43.5
43
42.5
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
สพป.ชร.4

ด้านภาษาไทย (Thai Language)
จังหวัด

สังกัด สพฐ.

ประเทศ
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ตารางที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยจำแนก

กลุ่มสาระ

ปี กศ.
2562

สังกัด

ปีการศึกษา
2561
ประเทศ

ภาษาไทย

49.68

47.95

49.07

ภาษาอังกฤษ

35.67

30.86

คณิตศาสตร์

33.75

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

การเรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สพป. เชียงราย เขต 4

คะแนนเฉลี่ย

ปี กศ.
2561

สังกัด

ประเทศ

55.32

-5.64

+1.73

+0.61

34.42

35.61

+0.06

+4.81

+1.25

31.60

32.90

37.14

-3.39

+2.15

+0.85

36.12

34.30

35.55

39.53

-3.41

+1.82

+0.57

37.81

36.18

37.99

41.90

-4.09

+1.63

-0.18

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 – 2562
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60
50

55.32
49.68 47.95 49.07
35.67

40

30

30.86

34.42 35.61

33.75 31.6 32.9

37.14

36.12 34.3 35.55

39.53

20
10
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2562

สังกัด สพฐ.

คณิตศาสตร์

ประเทศ

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

จากแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 สำหรับกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.64 ร้อยละ 3.41 และร้อยละ 3.39 ตามลำดับ
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ตารางที่ 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยจำแนก
ปี กศ.
2562

สังกัด

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2561
ประเทศ

ภาษาไทย

54.86

55.91

55.14

ภาษาอังกฤษ

30.04

32.98

คณิตศาสตร์

24.72

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สพป. เชียงราย เขต 4
ปี กศ.
2561

สังกัด

ประเทศ

51.59

+3.27

-1.05

-0.28

33.25

26.56

+3.48

-2.94

-3.21

26.98

26.73

26.87

-2.15

-2.26

-2.01

29.94

30.22

30.07

35.49

-5.55

-0.28

-0.13

34.89

36.52

36.30

35.13

-0.24

-1.63

-1.41

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 – 2562
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60

54.8655.9155.14
51.59

50
40
30

32.9833.25
30.04
26.56

24.7226.9826.7326.87

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

35.49
29.9430.2230.07

20
10

0
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2562

สังกัด

ประเทศ

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

จากแผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 3.48 รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.27 สำหรับ
กลุ่ มสาระวิ ทยาศาสตร์ และกลุ่ มสาระภาษาอั งกฤษ พบว่ ามี ค่ าเฉลี่ ยลดลงร้ อยละ 5.55 และร้ อยละ 2.51
ตามลำดับ
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5.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
และยุ ทธศาสตร์ ในการดำเนิ น งานที่ ชั ดเจน เพื่ อขั บเคลื่ อนการดำเนิ นงานสู่ การปฏิ บั ติ โดยการมี ส่ วนร่ วม
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่ มเครือข่ายพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา(Area Cluster) และศูนย์เครือข่าย
การศึกษา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ น ข้อมูล สนั บ สนุ น การบริ ห าร เช่น ข้อมูล ด้านบุคลากร เพื่อการบริห ารใช้ประกอบการพิ จารณา
โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง , สนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจ เช่น พิจารณาอนุมัติโครงการ
และงบประมาณ , สนับสนุ นการกำหนดนโยบาย เช่น การเพิ่ มโอกาสทางการศึกษา การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา บู ร ณาการความรู้ เลื อ กเทคโนโลยี ซอฟต์ แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ ที่ เหมาะสม
และหลากหลายสำหรับการจัดการศึกษา , บูรณาการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการซ้ำซ้อน
และสิ้นเปลือง เช่น การนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในงานสารบรรณ รับ ส่งหนังสือราชการ
รวมทั้ ง เป็ น ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ แ ละโรงเรี ย น ทำให้ ส ะดวกรวดเร็ ว
ประหยั ด เวลา และลดการสิ้ น เปลื อ งกระดาษ , ติ ด ตามประเมิ น ผลและหาข้ อสรุป แนวทางการปรับ ปรุง
เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ใช้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และประโยชน์ ที่ ได้ รั บ
จากฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาจนสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลงาน
ต่อสังคมและชุมชน
การกระจายอำนาจการบริ ห ารจั ดการสู่ สถานศึ กษา ส่ งผลให้ เกิ ดการมี ส่ วนร่วมจากทุ กภาคส่ วน
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 อำเภอ
อำเภอ

จำนวน(แห่ง)

เชียงของ

8

เทิง

12

พญาเม็งราย

6

ขุนตาล

4

เวียงแก่น

4

รวม

ชื่อหน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลบุญเรือง
2. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
3. เทศบาลตำบลเวียง
4. เทศบาลตำบลครึ่ง
5. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
6. เทศบาลตำบลสถาน
7. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
1. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
2. เทศบาลตำบลเวียงเทิง
3. เทศบาลตำบลงิ้ว
4. เทศบาลตำบลสันทรายงาม
5. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
6. เทศบาลตำบลหงาว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
1. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
2. เทศบาลตำบลไม้ยา
3. เทศบาลตำบลเม็งราย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
1. เทศบาลตำบลบ้านต้า
2. เทศบาลตำบลป่าตาล
3. เทศบาลตำบลยางฮอม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลต้า
1. เทศบาลตำบลม่วงยาย
2. เทศบาลตำบลหล่ายงาว
3. เทศบาลตำบลท่าข้าม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
34 แห่ง
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6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เพื่อประกอบการจัด ทำแผนพั ฒ นาการศึกษา สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563-2565 ดังนี้
6.1 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนในสังกัดมีครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลต่อโอกาสการรับการศึกษาของประชากร
วัยเรียน
(2) เขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานการจัดการศึกษาโดยผ่านศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตำบลมี ก ลุ่ ม โรงเรี ย นที่ ห ลากหลาย มี เครื อ ข่ า ยการกระจายครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ท ำให้ ก ารประสานงาน
มีประสิทธิภาพ
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเป้าหมายการดำเนินงาน
ขององค์กรทีช่ ัดเจน ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ และโรงเรียน
(4) การจั ดระบบบริห ารงานมี ประสิ ท ธิภ าพเนื่องจากสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาได้
มอบหมายให้ รองผอ. สพป. และศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการปฏิบัติในพื้นที่อำเภอ
(5) บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะทางส่งผลต่อการให้บริการ และเสนอแนะต่อผู้รับบริการในทางที่ดี
(6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา มาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ทำให้สร้างโอกาสและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(7) สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4 มีช่องทางการสื่ อสาร
เพื่อการศึกษาและเรียนรู้หลากหลายช่องทางทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
6.2 สภาพแวดล้อมภายในที่มีจุดอ่อน (Weakness) ประกอบด้วย
(1) สภาวการณ์ปั จจุบัน จำนวนผู้เรียนในเขตบริการลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่พร้อมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
(2) ข้าราชการครู มี จำนวนน้ อย ไม่ เพี ย งพอ และขาดครูเฉพาะทาง ครูบ างส่ ว นยั งไม่
สามารถจัด กระบวนการเรี ย นการสอน การใช้เทคโนโลยี เพื่ อ การเรีย นการสอนและวั ด ผลประเมิ น ผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรและทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และ
ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มที่
(3) งบประมาณงบอุ ด หนุ น นั ก เรี ย นรายบุ ค คล ไม่ ส อดรั บ กั บ สภาพค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง
ในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น และงบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ การปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซม
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโรงเรียน
(4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ของปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561
ลดลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 ลดลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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(5) โรงเรีย นบางส่ ว นยัง ให้ ความสำคัญ ของกระบวนการนิเทศภายในน้อย ไม่ส ามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง
(6) โรงเรียนในพื้นที่สูง ฯ มีนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ ทำให้การสื่อสารค่อนข้างลำบาก
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมาย
6.3 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประกอบด้วย
(1) เขตพื้นที่การศึกษามีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงพอส่งผล
ต่อการศึกษาต่อของนักเรียนในสังกัด
(2) ยุทธศาสตร์ศาสตร์ 20 ปี เน้นการเสริมสร้าง ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
การน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการและการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา
(4) นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการ
เรียนรู้ STEM Education เพือ่ พัฒนาทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(5) นโยบายขั บ เคลื่ อนการบริห ารราชการด้ว ยกลไกประชารัฐ เป็ นการเปิด โอกาสให้
ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) จุ ด เน้ น ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมุ่ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพให้กับครู
6.4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ประกอบด้วย
(1) นโยบายการศึกษาระดับกรมและระดับกระทรวงมีการเปลี่ ยนแปลงตามผู้ บริห าร
ขาดความต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ การนำนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
(2) กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีผลกระทบต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
(3) ความเหลื่อมล้ำและช่ องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มประชาชน มีผลต่อโอกาสเข้าถึง
การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
(4) ค่ านิ ย มของผู้ ป กครองในการส่ งเด็ ก เข้ าเรีย นโรงเรีย นยอดนิ ย ม ทำให้ เกิ ด ปั ญ หา
โรงเรียนขนาดเล็ก
(5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ส่วนที่ 4
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4 ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดทิ ศทางการพั ฒ นา
การศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหาร
ยุทธศาสตร์ โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นฉบับทบทวน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 มี คำขวัญ อัตลักษณ์ วิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ ค่านิยม เป้ าหมายหลั ก
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
คำขวัญ
สพป.เชียงราย เขต 4 มิติใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกด้าน ไม่มีเพดานกำหนด
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม
วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งความสุข มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถและเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค่านิยม
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดค่านิ ยมให้ เขตพื้ นที่ เป็น HAPPY &
SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้
S : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
H : Heart ทำด้วยใจ
M : Modern มีความทันสมัย
A : Admiration ความชื่นชมยินดี
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี
P : Parcipation มีส่วนร่วม
R : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
P: Pleasure มีความสุข
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
Y : Young blood คนรุ่นใหม่
A : Accountability ความรับผิดชอบ
R : Report การรายงานผล
E : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
A : Activeness ความกระตือรือร้น
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เป้าหมายหลัก
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับ ผิ ดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น ซื่อสั ตย์ สุ จริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื่น ซื่อสั ตย์ สุ จริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน
การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิช าชีพ ระยะสั้ น ของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนานักเรียนใน 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผลงานวิจั ย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ
2.3.2 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการวิ จั ย นวัต กรรม เทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะที่ เหมาะสมตามวั ย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็ นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3) จำนวนผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
4) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
5) ร้อยละของครู และบุค ลากรทางการศึก ษาได้ รับ การส่ งเสริ มและพั ฒ นาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
6) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การพัฒ นาและยกระดับ ความรู้ ภ าษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ การพัฒ นาทางด้ านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ ที่
กำหนด
8) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
9) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
10) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
11) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
12) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.3 แนวทางการพัฒนา
3.3.1 พั ฒ นาและยกระดั บคุ ณ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็น ปฐมวัย
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)
3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา
3.3.3 พัฒ นาผู้ บ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริห ารและจัดการศึกษาด้ว ย
ระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม)
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3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูล ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ งบริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรีย นที่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
3) ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
4) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
4.3 แนวทางการพัฒนา
4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมู ลสารสนเทศผู้สำเร็จ
การศึกษา ปพ. 3
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนา
สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2) โครงการของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
3) ร้อ ยละของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามีค่ าคะแนนเฉลี่ ยการประเมิน คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4) ร้อยละของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์ สุจริต
6.3 แนวทางการพัฒนา
6.3.1 สนั บ สนุ น ส่ งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ ส ถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ
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ส่วนที่ 5
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4 ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒ นาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4 ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 จำเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นความก้ า วหน้ า ของผลผลิ ต และผลลั พ ธ์
ในการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 7 ตัวชี้วัด ซึ่งถือเป็นการประเมินความสำเร็จใน
ภาพรวม และตัวชี้วัดการประเมินในระดับยุทธศาสตร์รวม 25 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
จะต้องให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและผลกระทบของการดำเนินงานในภาพรวมของแผน ฯ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะตั ว ชี้ วัด ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา ฯ ควรจะมี ก ารประสานงาน
กับหน่วยงาน/คณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นระบบ และเกิดความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล/สถิติ
ที่สะท้อนผลการดำเนินงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ที่ระบุไว้ในเป้าหมายหลัก และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา ฯ ดังนี้
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1. การประเมินความสำเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4 ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
เป้าหมายหลัก
ตัวชี้วัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และ 1) ร้อยละของผู้ เรียนที่เข้ าร่ว มกิ จกรรมที่ ส่ งเสริมสนับ สนุ นในการสร้าง
100
100
100
ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี ภู มิ คุ้ ม กั น พร้ อ มรับ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงและภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง ในทุกรูปแบบ
ต่อบ้านเมือง มีห ลั กคิดที่ถูกต้อง และเป็ น พลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้ เรียนมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มี 1) ร้ อยละของหลั กสู ตรการฝึ กอบรมวิ ชาชี พ ระยะสั้ นของสถานศึ กษาที่
10
10
10
ความสามารถในการแข่งขัน
ตอบสนองต่อการพัฒนานักเรียนใน 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่
75
75
80
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการ
90
95
100
จัดการศึกษาตามบริบท
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
80
80
80
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และสติปัญญา
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
3
3
3
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3) จำนวนผู้ เรียนได้รับ การพั ฒ นาเต็มตามศัก ยภาพตามความถนั ดและ
5,000
005,000
5,000
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
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3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 4) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร หลักสูตรระดับดีขึ้นไป
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
5) จำน วน สถาน ศึ ก ษ าที่ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการพั ฒ น า
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อ ม ด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
80
85
90
43

43

43

100

100

100

7) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและ
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

-

-

8

8) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
เพิ่มขึ้น
9) ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒ นาให้ มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
10) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

-

-

8

80

80

80

100

100

100
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4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 1) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
เท่าเทียม และมีคุณภาพ
กลุม่ อายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
100
100
100

100
100
100

100
100
100

3) ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒ นาการจัด
การศึกษาตามบริบท
4) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง 1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม 2) ร้ อ ยละของครู ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6. สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาจั ด 1) ร้อ ยละของนั ก เรีย นได้ รับ การส่ งเสริม ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจความ
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

100

100

100

2) จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
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เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

7. สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา และสถานศึ กษามี 1) จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก
2) โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4) ร้อยละของนัก เรียนสั งกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา สถานศึก ษา
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
5) ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่มีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
2
2
2
15

20

25

90

90

95

85

90

95

-

2

3
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๒. การประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1. โครงการสหกรณ์โรงเรียน
100
100
100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ในการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น 2. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 100
100
100
พร้อมรั บ มือกับ การเปลี่ ย นแปลงและภั ย อาหารกลางวั น ,โครงการเงิน ทุ น หมุ น เวีย นส่ งเสริม ผลผลิ ต เพื่ อ
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (เงินดอกผลอาหารกลางวัน)
3. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงราย 4
100
100
100
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยรูปแบบใหม่ 100
100
100
ในสถานศึกษา
5. โครงการพิ ธี ถ วายราชสดุ ดี "วั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้ า " 100
100
100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประจำปี 2563
6. โครงการจั ด งานวั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
100
100
100
ประจำปี 2564
7. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
100
100
100
8. โครงการพั ฒ นาค่ า ยลู ก เสื อ สั น ป่ า บง สพป.เชี ย งราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9. โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เหรียญจักรพรรดิมาลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
กลุ่มอำนวยการ
ของชาติ และแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ร้ อยละของหลั กสู ตรฝึ กอบรมวิ ชาชี พ
ระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
องค์ความรู้ และสิ่ งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ พิ เศษได้ รั บ การพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาตามบริบท

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564
2. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพ
ในสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1
1
1
75

75

หน่วยงานรับผิดชอบ

80
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

100

100

100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน 1. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4
100
100
100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ 2. โครงการการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
3
3
3
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 3. โครงการพั ฒ นาผู้ เรียนสู่ การยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน 5,000
5,000
5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 4. โครงการพัฒ นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดนตรี กีฬา)
(รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ตามหลั กสู ตร
ระดับดีขึ้นไป
5. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาได้ รั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5. โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และ 100
100
100
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (โรงเรียนวิถีพุทธ)
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 100
100
100
และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
7. สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
80
90
100
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 100
100
100
ในศตวรรษที่ 21
9. โครงการหนึ่งครูหนึ่งงานวิจัย ( One Research One Teacher : OROT )
100
100
100
10. โครงการการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ 100
100
100
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบ Active Learning
11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา 100
100
100
บรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
100
100
100
12. โครงการพั ฒนาคุ ณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา
100
100
100
13. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
100
100
100
14. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ตัวชี้วัด
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาได้ รั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู (ต่อ)

6. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
7. ร้ อ ยละของครู ส อนภาษาอั ง กฤษใน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ได้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ร ะดั บ การพั ฒ นา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
15. โครงการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การความรู้ (Knowledge 100
100
100
Management) มี ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น ก า ร เรี ย น รู้ ท า งวิ ช า ชี พ
(Professional Learning Community : PLC) ระดั บกลุ่ ม ระดั บองค์ การ
และระหว่างระดับองค์การ
16. โครงการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน 100
100
100
ระบบออนไลน์
17. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ 100
100
100
การศึกษา
18. โครงการพัฒ นาและเสริมสร้างวินัย และทักษะด้านกฎหมาย 100
100
100
พื้นฐานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. โครงการการขั บ เคลื่ อนการจัด การเรีย นรู้วิท ยาการคำนวณ 100
100
100
โค้ดดิ้ง และสะเต็ม
20. โครงการส่ งเสริ ม และแข่ งขั น นั ก เรี ย นด้ านคณิ ต ศาสตร์ และ 100
100
100
วิท ยาศาสตร์ ระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในเวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
21. โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการ 100
100
100
พัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ตัวชี้วัด
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
ม.ต้ น ที่ ได้ รั บการเตรี ยมความพร้ อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรีย น
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

10. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การคั ด
กรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
มี ความรู้ สมรรถนะ หรื อทั กษะอาชี พ ใน
ด้ านต่ าง ๆ เพื่ อการประกอบอาชี พ การ
ด ำรงชี วิ ต อ ยู่ ร่ วม กั น ใน สั งค ม อ ย่ าง
สอดคล้ อง ตามสภาพความต้ องการและ
บริ บทของแต่ ละพื้ นที่ ตลอดจนความท้ า
ทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21

โครงการ/กิจกรรม
22. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย

23. โครงการการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(NT) ปีการศึกษา 2563
24. โครงการการประเมิ นความสามารถด้ านการอ่ านของผู้ เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ปีการศึกษา 2563
25. โครงการส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
26. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ประจำปี การศึ กษา 2563 ระดั บเขตพื้ นที่
การศึกษา
27. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
28. โครงการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29. โครงการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง ระบบสู่ ก ารยกระดั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการเตรี ย มผู้ เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ศตวรรษที่ 21
30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
100
100
100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

-

-

8

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-

-

8

100

100

100
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

100

100

100
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
12. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการ 31. โครงการส่งเสริมและพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายใน 100
100
100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ สถานศึกษา
การประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. อั ต ราการเข้ า เรี ย นของผู้ เรี ย นแต่ ล ะ 1. โครงการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
100
100
100
- ระดับประถมศึกษา
100
100
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
100
100
2 . จ ำ น ว น ผู้ เรี ย น ที่ เป็ น ผู้ พิ ก า ร
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและ
การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก ารทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น

2. โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
ปีการศึกษา 2563-2564
3. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ทางไกล (DLTV - DLIT)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive
Education)
5. โครงการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษา

100

100

100

100

100

100

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
100

100

100

100

100

100

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ต่อ)
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะ 6. โครงการนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ (7TQ&S Supervision Approach) 100
100
100
พิเศษ ได้รั บ การพัฒ นาการจั ดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
ตามบริบท
7. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
100
100
100
8. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
100
100
100
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
9. โครงการพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ)
100
100
100
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน 10. โครงการความเสมอภาคทางการศึกษา
100
100
100
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละของนั กเรียนได้รับ การส่งเสริม
ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจความตระหนั ก
ในการอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

1. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. โครงการโรงเรียนแห่งความสุข สะอาดปลอดภัย น่ายล
(ตามนโยบายจังหวัด)
3. โครงการปรับปรุงภู มิ ทั ศน์ บริเวณสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
100
100
100
100

100

100

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1 . จำนวน กระบ วนงานที่ ได้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น

1. โครงการพัฒ นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Digital Technology)
2. โครงการตรวจสอบภายใน
3. โครงการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
4. โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5. โครงการพั ฒ นาระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
6. โครงการป ระชาสั ม พั น ธ์ ส ำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
7. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล และพัฒ นา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. โครงการการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
10. โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการควบคุ ม ภายใน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
11. โครงการพั ฒ นามาตรฐานและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12. โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต
(กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
13. โครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)

3 . ร้ อ ย ล ะข อ งส ำนั ก งาน เข ต พื้ น ที่
การศึกษามี ค่าคะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4 . ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นสั ง กั ด สพ ฐ.
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
2

2

2

15

20

25

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ
90

90

95

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ

100

100

100

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

5. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษานำร่ อ งพื้ น ที่ 14. โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
นวั ต กรรมการศึ ก ษามี ค วามอิ ส ระและ
ความคล่ องตั ว ในการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
2
3
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
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หลังจากที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ข้อมูลสถิติที่สะท้อนผลการดำเนินงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด
และนำมาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖4 ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
ในแต่ละช่วงระยะเวลาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการสร้างกลไกการรวบรวมและจัดทำรายงาน
สรุป ผลการประเมิน ฯ และข้อเสนอแนะต่อผู้ บังคับบัญ ชาเพื่อการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์
กลยุ ทธ์/แนวทางการดำเนิ น งานให้ มีความเหมาะสม ที่ส ำคัญ คือผลการประเมินฯ ยังเป็น ข้อมูล ในการใช้
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฯ ตามบริบทที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การมีนโยบาย
ของรัฐบาลชุดใหม่ รวมทั้งการนำไปสู่การวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ต่อไป

ภาคผนวก

คณะทำงาน
๑. นายวิทย์ ศรีวะรมย์
2. นายสมดุลย์ เจริญสุข
3. นายสมพงษ์ บุตรวัน
4. จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
5. นายชูชาติ แปลงล้วน
6. นายเดชบดี เสาร์รังษี
7. นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
8. นายพุฒิ พรมมินทร์
9. นายเจริญ นันไชยวงค์
10. นายนิพนธ์ กาวีละ
11. นายเอกราช ลือชา
12. นางพรนาถ เดชโภชน์
13. นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
14. นางผุสดี เมฆอากาศ
15. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์
16. นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
17. นายพงศธร ช่างปัด
18. นายวิทยา ไชยปันดิ
19. นางณัฐธิณี แสนถา
20. นางสาววราลี ประวัง
21. นางนงคราญ ชัยพงษ์
22. นางไพรฑูลย์ สายโท
23. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
24. นายสังคม ณ น่าน
25. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทำงาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้อำนวยการโรงเรียนวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยเกี๋ยงใต้
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวียงหมอก
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
คณะทำงาน
การจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
/26. นายบูรชาติ…

26. นายบูรชาติ ศิริเป็ง
27. นางสาวลักษมณ มุงเมือง
28. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์
29. นายโย ใจวงค์
30. นางสาวประภัสสร ฟังช้า
31. นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
32. นางเรณู นามประกอบ
33. นางฉัตรชฎา อำนา
34. นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย
35. นางสาววรณัน สายวังจิต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดทำเอกสาร

๑. นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
2. นางเรณู นามประกอบ
3. นางฉัตรชฎา อำนา
4. นางสาววรณัน สายวังจิต
5. นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

