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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นสู่ความสาเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
แผนปฏิบั ติการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถานศึกษาที่นาไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ประกอบด้วย พื้นที่ จังหวัดลาปางและจังหวัดลาพูน
มีสานักงานตั้งอยู่ที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 35 มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ย มศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. จั ด ท านโยบาย แผนพั ฒ นาและมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ว ไปของสถานศึกษาและหน่ว ยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒ นาหลั กสู ตรร่ว มกับสถานศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และรวบรวมข้ อ มูล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ า นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จั ด ระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาและประเมิ นผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาของเอกชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน อง ค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา

10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การดาเนิ นงานของคณะอนุ ก รรมการและคณะท างานด้ า น
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และได้ ก าหนดให้ มี ก ลุ่ ม โรงเรี ย น จ านวน 7 กลุ่ ม ตามระเบี ย บส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ว่าด้วย กลุ่มโรงเรียน พุทธศักราช 2554 ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลาปาง จานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สถานที่ตั้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2) โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
3) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
4) โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
5) โรงเรียนสบจางวิทยา
6) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
7) โรงเรียนเมืองมายวิทยา
8) โรงเรียนประชาราชวิทยา
1.2 กลุ่มโรงเรียนกัลยา สถานที่ตั้ง โรงเรียนลาปางกัลยาณี ประกอบด้วย
1) โรงเรียนลาปางกัลยาณี
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
4) โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
5) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
6) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
7) โรงเรียนแม่สันวิทยา

1.3 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ สถานที่ตั้ง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประกอบด้วย
1. โรงเรียนเถินวิทยา
2) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
3) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
4) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
5) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
6) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
7) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
8) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
9) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
10) โรงเรียนแม่พริกวิทยา
1.4 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง สถานที่ตั้ง โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกอบด้วย
1) โรงเรียนเมืองปานวิทยา
2) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
3) โรงเรียนวังเหนือวิทยา
4) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
5) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
6) โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
2. กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลาพูน จานวน 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มโรงเรียนจามเทวี สถานที่ตั้ง โรงเรียนป่าซาง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
3) โรงเรียนป่าซาง
4) โรงเรียนวชิรป่าซาง
5) โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
2.2 กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย สถานที่ตั้ง โรงเรียนจักรคาคณาทร ฯ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
2) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
3) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
4) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
5) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
2.3 กลุ่ ม โรงเรี ย นศรี วิ ชั ย สถานที่ตั้ ง โรงเรี ย นเวี ย งเจดี ย์ วิ ท ยา ประกอบด้ ว ย
1) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
2) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
3) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
4) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
5) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

ปริมาณงาน
รายการ
1.
2.
3.

4.

5.

จานวน
กลุ่ม/หน่วย
โรงเรียน
ห้องเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผู้บริหารการศึกษา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ครูผู้สอน
- ครูอัตราจ้าง
- ศึกษานิเทศก์
- บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
- ข้าราชการช่วยราชการ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558)

6 กลุ่ม/1 หน่วย/1 ศูนย์
46 โรงเรียน
1,109 ห้องเรียน
534 ห้องเรียน
563 ห้องเรียน
12 ห้องเรียน
35,331 คน
18,238 คน
16,821 คน
272 คน
2,528 คน
5 คน
112 คน
2,064 คน
44 คน
9 คน
31 คน
- คน
71 คน
120 คน
72 คน

ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
ดาเนินงานตามภารกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สรุปผลการดาเนินได้ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ ยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น โดยมีการดาเนินการสาคัญ เช่น วางแผนพัฒนาทั้งระบบให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ทั้ง ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ดการศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาจั ง หวั ด
กลุ่มโรงเรียน และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และขยายผลสู่โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้น ฐานให้ สู ง ขึ้น พั ฒ นาครู ผู้ ส อนในสถานศึกษา จัด กิจกรรมค่ ายเสริมทัก ษะทางวิช าการให้ กั บ
นักเรียน เป็นต้น
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และ 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

O-NET 2556

O-NET 2557

ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)

สพม.35

สพฐ.

ประเทศ

สพม.35

สพฐ.

ประเทศ

สพม.35

สพฐ.

ประเทศ

ภาษาไทย

47.91

44.43

44.25

37.91

35.39

35.20

(-10.00)

(-9.04)

(-9.05)

สังคมศึกษา

42.25

39.48

39.37

49.94

46.94

46.79

7.69

7.46

7.42

ภาษาอังกฤษ

31.45

29.99

30.35

27.60

27.09

27.46

(-3.85)

(-2.90)

(-2.89)

คณิตศาสตร์

27.70

25.41

25.45

33.02

29.59

29.65

5.32

4.18

4.20

วิทยาศาสตร์

41.65

38.04

37.95

42.81

38.77

38.62

1.16

0.73

0.67

สุขศึกษา

61.47

58.72

58.30

63.46

59.72

59.32

1.99

1.00

1.02

ศิลปะ

46.28

43.88

43.65

45.99

43.24

43.14

(-0.29)

(-0.64)

(-0.51)

การงานอาชีพฯ

48.82

44.82

44.46

49.72

45.87

45.42

0.90

1.05

0.96

สรุป 8 กลุ่มสาระฯ
สรุป 5 กลุ่มสาระฯ
หลัก

43.44

40.60

40.47

43.81

40.83

40.70

0.37

0.23

0.23

38.19

35.47

35.47

38.26

35.56

35.54

0.07

0.09

0.07

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2557
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 ปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา 2557

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 เป็นการจัดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 จากการผลการเปรียบเทียบ พบว่า
ผลรวมค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2557 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 5 วิชา ซึ่งเรียงจากวิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นจากมากไปหาน้อย คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
สุขศึกษา วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ ส่วนวิชาที่มีคะแนนลดลง คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ศิลปะ เมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมวิชาหลัก 5 วิชา และคะแนนรวม 8 วิชา พบว่ามีคะแนน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 และ 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

O-NET 2556

O-NET 2557

ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)

สพม.35

สพฐ.

ประเทศ

สพม.35

สพฐ.

ประเทศ

สพม.35

สพฐ.

ประเทศ

ภาษาไทย

51.20

49.87

49.26

52.99

51.41

50.76

1.79

1.54

1.50

สังคมศึกษา

34.39

33.19

33.02

38.23

36.81

36.53

3.84

3.62

3.51

ภาษาอังกฤษ

26.09

25.05

25.35

24.25

23.12

23.44

(-1.84)

(-1.93)

(-1.91)

คณิตศาสตร์

22.02

20.43

20.48

23.55

21.72

21.74

1.53

1.29

1.26

วิทยาศาสตร์

32.18

30.60

30.48

34.49

32.67

32.54

2.31

2.07

2.06

สุขศึกษา

63.49

62.46

62.03

53.86

52.48

51.94

(-9.63)

(-9.98)

(-10.09)

ศิลปะ

29.26

29.17

29.00

35.40

34.90

34.64

6.14

5.73

5.64

การงานอาชีพ

51.73

50.71

49.98

51.99

49.71

49.01

0.26

(-1.00)

(-0.97)

สรุป 8 กลุ่มสาระฯ

38.80

37.69

37.45

39.35

37.85

37.58

0.55

0.17

0.12

สรุป 5 กลุ่มสาระฯ
หลัก

33.18

31.83

31.72

34.70

33.15

33.00

1.53

1.32

1.28

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 – 2557
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

 ปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา 2557

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 เป็นการจั ดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 จากการผลการเปรียบเทียบ พบว่า
ผลรวมค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2557 ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 6 วิชา ซึ่งเรียงจากวิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นจากมากไปหาน้อย คือ ศิลปะ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ ส่วนวิชาที่มีคะแนนลดลง คือ สุขศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมวิชาหลัก 5 วิชา และคะแนนรวม 8 วิชา พบว่ามีคะแนน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

1.2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งและจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ
โดยผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กาหนดจุดเน้นในแต่ละ
ระดับชั้นและวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน และจัดทารายชื่อโรงเรียนที่ดาเนิน
กิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียน
ทั่วไปได้ นอกจากนั้น ยังได้อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ อดทน เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีความเข้าใจหลักการ
ประชาธิปไตยและพัฒนาข้าราชการให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและมีความคิดที่ดีต่อผู้อื่น
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ด้า นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรี ยนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ดาเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรับนักเรียน โดยการประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย จัดทาโครงการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษา และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขและจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มีอัตราการออกกลางคัน ในปีการศึกษา
2556 ร้อยละ 0.50 และในปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 0.25 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.25
3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดทาโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความสนใจของแต่ ล ะบุ ค คล อั น ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีจานวนผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวน
บุคลากรในสังกัด และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาตามโครงการ
TEPE Online ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาในรูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถเรียนรู้ได้
ทุกสถานที่ทุกเวลาและได้จัดโครงการนาร่อง “คูปองพัฒนาครู” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ซึ่งพัฒนาร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง จังหวัดลาปาง
ในส่ว นของครูผู้ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดให้มีการประเมิน

ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
4. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย
อานาจทางการศึกษา หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนและความร่ วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาแผนการศึก ษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยดาเนินโครงการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการนิเทศงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมการบริหาร
การศึกษาที่มีธรรมาภิบาล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนในสังกัด โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์คณะบุ คคลและโครงการบริห ารจัดการศึกษาโดยการมีส่ ว นร่ว มทุกภาคส่ ว น
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกจากนั้ น ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ตามมาตรฐาน
ที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยมี
สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จานวน 42 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 91.30

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของรัฐบาล
นายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงความรู้สานึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประชาชน ทั้ ง จะสนั บ สนุ น โครงการทั้ ง หลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ
เรี ย นรู้ เ ข้ า ใจหลั ก การทรงงาน สามารถน าหลั ก ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาล จะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า

และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรั บปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้ องค์กรภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ กระจายอานาจการบริ ห ารจัดการศึก ษาสู่ ส ถานศึ กษา เขตพื้น ที่การศึกษา และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทั ก ษะใหม่ ที่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ห ลากหลายตามแนวโน้ ม การจ้ า งงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบรูณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่ เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟัง
ความเห็ น ผู้ อื่ น การมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และความเป็น พลเมื อ งดี โดยเน้ น ความร่ว มมือ ระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้ น ครู ผู้ ส อนให้ มี วุฒิ ตรงตามวิช าที่ส อน น าเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะมาใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่ น การเรียนทางไกล
การเรี ย นโดยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวั ฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่ อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น สากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

4.10 ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพ
เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน
ให้มีน้าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้ง พัฒนานักกีฬาให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิจ ตามที่ค ณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติได้จั ดทาไว้ โดยน าหลั กการส าคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสาคัญในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้งนา
แหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด
ไม่ ซ้าซ้อ น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทบทวนภารกิจ ที่มี ลั ก ษณะไม่ ยั่ง ยืน หรื อสร้า งภาระหน้ าสาธารณะ
ของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง
จนถึ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งงานและกระตุ้ น การบริ โ ภค โดยจะจั ด ให้ มี ร ะบบและกลไก
ในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้ อ 10. การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด้ า นองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่ วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อน
หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยี
มาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จั ดระบบอัต ราก าลั ง และปรั บ ปรุ งค่ าตอบแทนบุ ค ลากรภาครัฐ ให้ เ หมาะสมและเป็ นธรรม ยึด หลั ก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
และการรั ก ษาบุ คลากรภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไว้ ในระบบราชการ โดยจะดาเนิน การตั้ งแต่ ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้
บริหารเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง

เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย
ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่ อขอรับบริการได้โดยสะดวก
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้าง
นวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยบุ ค ลกรภาครั ฐ
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุ ณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรั กษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสั ตย์สุ จริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ทุ ก ระดั บ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ยกเลิ ก หรื อ แก้ ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ จ าเป็ น
สร้ า งภาระแก่ ป ระชาชนเกิ น ควร หรื อ เปิ ด ช่ อ งโอกาสการทุ จ ริ ต เช่ น ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การอนุ ญาต อนุมัติ และการขอรับ บริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสี ย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563)
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ภารกิ จ ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาไปสู่ผลสาเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนด
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาของรั ฐบาล ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นาคนไทยให้ เป็นพลเมืองดี มีความรู้
ความสามารถ และส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูป
การเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์
เพื่อดูแลการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่
1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริม
เป็นสาขาวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้
อย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ต้องด้าเนินการตลอดยุทธศาสตร์จนถึง พ.ศ. 2563
1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน
1) ปฏิรูปหลักสูตร ตารา หนังสือเรียน
2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
3) ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา
4) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
1) ปฏิรูประบบการสรรหา
2) ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3) ปฏิรูประบบการพัฒนาครู
4) ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
1) ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา
2) ปฏิรูประบบวางแผน
3) ปฏิรูประบบงบประมาณ
4) ปฏิรูปโครงสร้างอานาจหน้าที่
5) ปฏิรูประบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
6) ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มอบนโยบายแก่
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าคและข้ า ราชการสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั่ว ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ บาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนา
ประเทศโดยรวม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดังนี้
ทัศนคติในการท้างาน เหตุผลและความจาเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง
อยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น
ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานานและต้องมีแผน
ปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูป
การศึกษาโดยคานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่ งขัน
กับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้น เพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องทาต้องการ
ผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้นและต้องสื่อสารกันเพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ


แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ ต้องดาเนินการ
แปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติมีการศึกษาวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์การทางานปัจจุบันให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึง ผลการดาเนินงานและความคิด เห็นของผู้บริหาร
ระดับพื้นที่ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอม
รวมวิธีการทางานให้รวดเร็วและทางานร่วมกันได้คล่องตัวมากขึ้น โดยมีแผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม
ดังนี้
1. งานที่ดาเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
2. งานที่ดาเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
3. งานที่ดาเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
1) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ 2
 แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- น้อมน้า กระแสพระราชด้า รัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ที่เ กี่ย วกับ
การปฏิรูปการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่
เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก ท าร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของความสามั ค คี ”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแสพระราชดารัส
มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดารัส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ต่อไป


แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อน
การดาเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องสอดคล้อง
และขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้
รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วย
แก้ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้


6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดท้าแผนงาน/ โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกาหนดรายละเอียดของงาน
หลักงานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/ หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง
หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ ชัดเจน ซึ่งผล
การวิเคราะห์ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/ โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดาเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/ โครงการตามพระราชด้าริ
3.1 ให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการตามพระราชด าริ ใ นส่ ว นที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รับผิดชอบโดยตรง หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการหรือให้
การสนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผลและความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และ
เข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้ง
สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รัก
ชาติและสถาบันหลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนที่กาหนดเพื่อให้
เกิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จาเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น งานต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.)
ทุกกระทรวงและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มี
การบูรณาการ งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย
ปฏิบัติงานอาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยัง
หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันทีรวดเร็วและทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรคือ การสร้าง
ความเข้าใจ ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กรคือ การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชน
6. อ้านวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหารการประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียน
ถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอน
ปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้น ต้องมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาว
3) สารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับชั้นอย่างรวดเร็ว

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษา
ให้ครบวงจร เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลัง
ศึกษา และการรับเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8. ให้ความส้าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละ
ส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้
ชัดเจน
8.3 กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจั ดโครงการประชุมสั มมนา ต้องดาเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
11. ให้มีการน้า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อ
เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความส้าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒ นาหรือต่อยอดนวัต กรรมการเรีย นการสอน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรีย นการสอนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้ มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย
เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกระดับ

13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา
ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสาคัญและสภาพปัญหา
ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
14.1 ให้น้อมนาพระราชดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ
การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย
และมีความสุข
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงานความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและ
ภาระงานของครู ผู้ ส อนให้ ส ามารถวั ด ผลได้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และสนับสนุนการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝัน
การกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
เป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัว
ที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่
ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาดหากพบข้อมูล
1) ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และ
ทาการแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานตามลาดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม


2.2 ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ดาเนิ น การตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัส ดิการและสวัส ดิภ าพครูให้
ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน
3. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขยายผลโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมโดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษา
สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและความจาเป็นของ
หน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบารุง
- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบารุง ตรวจสอบวงรอบ
การใช้งาน กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนมีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ให้ จั ดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1.1 ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก
สะกดคา โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
1.2 กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. 2 ขึ้นไปต้อง
อ่านคล่องเขียนคล่อง
2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
2.1 ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2.2 เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ต่อเนื่อง หรือออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ


3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
3.1 ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี
กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
3.2 ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3.3 ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิ
ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรี ย นที่ มีค รู ส อนไม่ ครบชั้ น เรี ย น ให้ จัด การศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ย ม
(Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน โรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television :
DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT)
ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครู ที่ต้อง
เพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบาย
เคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสมเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการเรี ย นรู้ ร ะดั บ สู ง ขึ้ น ไป และการด ารงชี วิ ต ในอนาคต ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ์ ทั น โลกให้ ส าเร็ จ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และ
การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทั ก ษะที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และ
มีป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความสามารถรั บ ผิ ดชอบการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์
ในการจั ดการศึกษาขั้นพื้น ฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่ส ามารถจัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้ างวัฒ นธรรมใหม่ในการทางาน เร่ งรัดการกระจายอานาจและความรับผิ ดชอบ
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ
กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมให้เป็น
ปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้
การศึกษานาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม
11. ทุ่ ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นาล้ า หลั ง และโรงเรี ย น
ขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

นโยบายของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาและใช้กลยุ ทธ์ จุ ดเน้ น การดาเนิน งานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกประเภท การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3. สถานศึกษามีประสิ ทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่ อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบ
บริหารจัดการคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 35 ได้ยึดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ตามกลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่ม โอกาสการเข้า ถึงบริการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานให้ ทั่ว ถึงครอบคลุ ม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จุดเน้นการด้าเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กาหนดจุดเน้นการดาเนินงานโดยยึด
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก และสอดคล้องกับ
บริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้
จุดเน้นการด้าเนินงาน
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ
ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.3 นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ และทั ก ษะ
การสื่อสารอย่างสร้ างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็ นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน

1.3.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็ ก วั ย เรี ย นในถิ่ นทุ ร กั น ดารได้ รั บ การศึ ก ษาและพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครู ได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ความรู้ และทั กษะในการสื่ อ สารมี ส มรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ
ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากร
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ของนักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก
ให้โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 35 พั ฒ นาระบบช่ว ยเหลื อ
กากับ ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด
ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ปฏิรปู การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
1. นักเรียนมี
สมรรถนะสาคัญ
สู่มาตรฐานสากล

แนวทาง

กิจกรรม

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3

1. เร่งรัดคุณภาพการอ่าน
รู้เรื่องและสื่อสารได้ และ
ส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึง
นักเรียนทุกกลุม่ เป้าหมาย
และเร่งแก้ไขปัญหาการ
อ่านของนักเรียน
2. เสริมสร้างความสามารถ
ทักษะและการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน เน้น
Collaborative Problem
Solving
3. เสริมสร้างความสามารถ
และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน
4. คัดสรรรูปแบบ
การสอน/ การจัดกิจกรรม
ที่มีประสิทธิภาพของแต่ละ
กลุ่มสาระ เผยแพร่ให้ครู
นาไปปรับการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน
ข้อ 1,2,3
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
โดยรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 3, 4.1,
ข้อ 1
4.4

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

5. ปรับกระบวนการเรียน
การสอนสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมให้
นักเรียนตระหนักและ
เข้าใจรากเหง้าความเป็น
ชาติไทย ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและวิถีชีวิต
วัฒนธรรมไทย
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ได้รับการส่งเสริม ปีที่ 1 – 6 ต้องเลือกเรียน
ให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วย
วิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพ
การแนะแนวทั้งโดยครูและ เพื่อการวางแผนอาชีพใน
ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ
อนาคตได้
(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน 2. เชื่อมโยงการศึกษากับ
ประกอบการ) และได้รับการ การส่งเสริมวิชาชีพให้ตรง
พัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะ ความต้องการของท้องถิ่น
กับการประกอบอาชีพสุจริต และประเทศ
ในอนาคต
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวและ
การบริหารแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพให้แก่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
1 - 6 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะที่เหมาะกับการ
ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต

สพฐ.

ข้อ 3

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1, 4.4
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ข้อ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตัวเอง สามารถ
วางแผนชีวิตด้านการเรียน
การประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพควบคู่ไปกับ
วิชาสามัญในระดับ
มัธยมศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

3. นักเรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้เหมาะสม
ตามช่วงวัย

1. ปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนภาษาอังกฤษให้
เน้นทักษะการสื่อสาร
2. ส่งเสริมสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตาม
รูปแบบ/ ทางเลือกที่
เหมาะสม
3. ใช้สื่อและโปรแกรม ICT
เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญ
ในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษา
ของครูและนักเรียน
4. พัฒนาโรงเรียน
ตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

1. ผลการทดสอบระดับชาติ
ข้อ 1,2,3
O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จาแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
ปานกลาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-5
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-5
2. นักเรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
ร้อยละ 80
- โรงเรียนที่มีความพร้อม
ปานกลาง ร้อยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
ร้อยละ 30
3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีคณ
ุ ลักษณะผู้นา
นักเรียนอาเซียน

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1,
ข้อ 1
4.4,4.8,4.9

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ข้อ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

4. ปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

4. ร้อยละ 100 ของจานวน
โรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานสากล
1. ทบทวนหลักสูตรในเรื่อง - จานวนศูนย์อาเซียนและ
ข้อ 1, 2, 3
เป้าหมาย โครงสร้างเวลา โรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้น
เรียน สาระการเรียนรู้ที่
- มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
2. ปรับกระบวนทัศน์ใน
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหลักสูตร - มีข้อสรุป/แนวปฏิบตั ิ
3. ปรับวิธีการวัดและ
ในการปรับหลักสูตรการศึกษา
ประเมินผลการเรียนให้
ขั้นพื้นฐาน
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและ
ห้องเรียน ระดับชาติและ ประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง
ระดับนานาชาติ
ตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
- นักวัดและประเมินผล
การเรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง
ด้านการประเมิน

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1,4.4,
ข้อ 1
4.8, 4.9

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ข้อ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

2. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
รักความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รักความ
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม

3. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล

พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่
ความต้องการพิเศษให้
สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

1. จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีทักษะ
การแก้ปัญหาและอยู่
อย่างพอเพียง
2. จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนระดับมัธยม
ตอนปลายมีความมุ่งมั่น
ในการศึกษาและการ
ทางานและสามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม
บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย
4. สร้างความตระหนักและ
เสริมสร้างค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
พิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา
2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
ด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่
พิเศษได้รับโอกาสทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ระดับความสาเร็จการดาเนิน
ข้อ 1,2,6
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว
สอดคล้องตามช่วงวัย

นโยบายเฉพาะ ข้อ 1,4.4
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มี ข้อ 1,2,3
ความต้องการพิเศษได้รับโอกาส
ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษผ่านการ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1, 4.2,
ข้อ 1
4.4,4.10

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์
แห่งตน
3. ส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ให้มีความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา
ดนตรีและศิลปะ
4. ส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนที่เรียนภายใต้การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
สถานประกอบการ บุคคล
องค์กรวิชาชีพ องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และ
องค์การสังคมอื่นและ
การศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม
5. ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
กลุ่มที่ต้องการการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย
6. ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
วัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

1. ครูได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการ
สื่อสารมีสมรรถนะ
ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีองค์
ความรู้และทักษะในการ
สื่อสาร มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

1.1 พัฒนาครูทุกกลุม่ สาระ
ให้มีความรูต้ ามกลุ่มสาระ
1.2 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถนิเทศ
ช่วยเหลือครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
มีความสามารถ
ในการบริหารงาน
ทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

- ครูกลุ่มเป้าหมายทุกคน
ข้อ 3, 4
มีองค์ความรู้ตามเนื้อหา
ที่กาหนดในระดับดีขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ
และช่วยเหลือครูให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ครู 2. สนับสนุนงบประมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการ ที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุน
ในการพัฒนาตนเองตาม
ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง
งบประมาณในการพัฒนาตนเอง
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ตาม ID Plan
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1. พัฒนาผู้บริหาร
1. สร้างชุมชนแห่งการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ข้อ 4
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้ PLC
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ทางการเรียนต่าได้รับการ
(Professional Learning 10% ล่าง ได้รับการพัฒนา
พัฒนา
Community)
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง
2. พัฒนาการบริหารวิชาการ 2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน (โรงเรียนมาตรฐานสากล
ในศตวรรษที่ 21 (สาหรับ
มาตรฐานสากลโรงเรียน
โรงเรียนในฝันและโรงเรียนดี
โรงเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ในฝันและโรงเรียนดี
ประจาตาบล) มีความรู้
ทางการเรียนสูง)
ประจาตาบล
ความสามารถในการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21
ในระดับดีขึ้นไป

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นโยบายเฉพาะ ข้อ 1,3.6,
ข้อ 1
4.4,4.6,4.7,
4.8,4.9,
4.10,10.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

นโยบายเฉพาะ ข้อ 1,3.6,
ข้อ 1
4.4,4.7,
4.8,4.9,
4.10,10.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
3. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
มีขวัญกาลังใจ
ในการทางาน

แนวทาง

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้
ได้มาตรฐานและมีความ
สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน
2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธา
ในวิชาชีพและความภูมิใจ
ในการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานแบบมืออาชีพ
4. องค์กร
1. องค์กรและคณะบุคคล
คณะบุคคลและผู้มี ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง
ส่วนได้ส่วนเสีย
ความตระหนัก จิตสานึก
ที่เกี่ยวข้อง วางแผน ความรับผิดชอบและ
และสรรหาครูและ ผลประโยชน์ส่วนรวม
บุคลากร
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชนและ
สังคมโดยมีระยะเวลา
การดาเนินการที่ชัดเจน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พัฒนาระบบแรงจูงใจและ
คัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลการปฏิบตั ิงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน

1. พัฒนาองค์คณะบุคคล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบกากับ
ติดตามการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ในทุกระดับ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู ข้อ 4
และบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา มีการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

สพฐ.
ข้อ 4, 9

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นโยบายเฉพาะ ข้อ 10.5
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.3
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

1. สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
และสถานศึกษาใน
สังกัดบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้น
การกระจายอานาจ
การมีส่วนร่วม และ
มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
โรงเรียนทีไ่ ม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพ
ภายนอก และที่
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศได้รบั
การแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโดย
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

1. กระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความสามารถ
และมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ
กากับ ติดตามและตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

1. สร้างความเชื่อมโยงของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทุกระดับตามมิติการ
กระจายอานาจ 4 ด้าน
(วิชาการ บริหารบุคคล
งบประมาณ และ
บริหารทั่วไป)
2. กากับติดตาม
สถานศึกษาจัดทารายงาน
ผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ 1,5,6,7,
มัธยมศึกษา เขต 35
8,11
มีผลสัมฤทธิ์การกระจายอานาจ
ที่ ร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
3. สถานศึกษาในโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลมี
ความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 3 ผ่าน
การรับรองคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1, 4.3
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
ทาหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน และเป็น
ผู้ประสานงานหลัก
ให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็น
รายโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
บริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

แนวทาง

กิจกรรม

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
ตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. ส่งเสริมการใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 และสถานศึกษา
ในสังกัด

พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
ให้มีประสิทธิภาพ
สู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ 5
มัธยมศึกษา เขต 35 และ
สถานศึกษาในสังกัดจัด
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีมาก
ขึ้นไป
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีผลงานที่เป็นเลิศ

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.3
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
1.3 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
พัฒนาระบบ
ช่วยเหลือ กากับ
ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
1.4 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น
อัตราการ
ออกกลางคันลดลง
มีพฤติกรรมเสีย่ ง
ลดลงอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

บริหารจัดการงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาลได้
อย่างรวดเร็ว

ดาเนินการตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 อย่างเคร่งครัด

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 1,5,7
พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
และสถานศึกษาในสังกัด
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และ
งบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87

นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.6,4.2
ข้อ 1

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคลมีความ
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษา และ
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องที่
นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตรา
การออกกลางคันลดลง
มีพฤติกรรมเสีย่ งลดลง
1.2 สร้างช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เรื่องร้องเรียนที่เกีย่ วข้องกับ

คัดสรรนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นให้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ

ร้อยละ 50 ของนักเรียน ครูและ ข้อ 1,6,9
บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ได้รับการเชิดชูเกียรติ

นโยบายเฉพาะ
ข้อ 1

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ข้อ 1,2,3,5

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

องค์กร องค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และติดตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
2. สานักงาน
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เขตพื้นที่การศึกษา
1.1 เร่งสร้างความรู้ความ
มัธยมศึกษา เขต 35 เข้าใจให้กับผู้บริหาร
และสถานศึกษา
สถานศึกษาถึงความจาเป็น
ในสังกัดส่งเสริม
และเป็นประโยชน์ของการ
การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
ในการพัฒนา
แท้จริงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การศึกษา
2.1 สานักงาน
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
มัธยมศึกษา เขต 35 การศึกษา
และสถานศึกษา
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้
ในสังกัดส่งเสริมให้ สาธารณชนทราบถึงความ
ทุกภาคส่วน เข้ามา ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
มีส่วนร่วมในการ
ของโรงเรียน โดยเฉพาะ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่ใน
การศึกษา
พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

กิจกรรม

1. ส่งเสริมความร่วมมือ
จากองค์กร ชุมชนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เน้นการมีส่วน
ร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ
สนับสนุนการเข้าถึงและ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและ
เป็นธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัด ได้รบั การช่วยเหลือ
จากองค์กร ชุมชนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

สพฐ.

ข้อ 3,4,10

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1, 4.3,
ข้อ 1
4.4, 4.10

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
และสถานศึกษา
ในสังกัดส่งเสริม
การระดมทรัพยากร
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1. ประสานหน่วยงานทุก
ภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือ
โรงเรียนทีม่ ีความมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แต่มีความขาดแคลนมาก
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การระดมทุนจากทุกภาค
ส่วนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัด มีการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพฐ.
ข้อ 3, 4, 10

กระทรวง

รัฐบาล

นโยบายเฉพาะ ข้อ 4.1, 4.3,
ข้อ 1
4.4, 4.10

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
ปฏิรปู การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 กาหนดโครงการ งบประมาณ
วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
วงเงิน งบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
1
2

ประเภทงบประมาณ
งบบริหารจัดการสานักงาน (งบประจา)
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.1 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
2.2 งบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
2.4 เงินลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ
2.5 เงินนอกงบประมาณ
รวม

งบประมาณ
3,000,000
4,128,600
3,000,000
108,000
500,000
230,000
290,600
7,128,600

งบบริหารจัดการสานักงาน (งบประจา)
ที่
ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 3 องค์คณะ (ก.พ.ท. อ.ก.ค.ศ. และ ก.ต.ป.น. )
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและค่ากาจัดปลวก
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างบุคลากรในสานักงาน
10.1 ค่าจ้างพนักงานทาความสะอาดจานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 117,936 บาท
10.2 ค่าจ้างยาม 2 ผลัด เป็นเงิน 234,744 บาท
10.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 3 อัตรา (จัดให้ สพม.เขต 35 จานวน 1 อัตรา,
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จานวน ๑ อัตรา, เพิ่มเติมค่าจ้างให้อัตราจ้างจากงบ สพฐ.
จานวน 1 อัตรา ) เป็นเงิน 235,872 บาท
10.4 จัดเพิ่มเติมเป็นค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีดที่จ้างจากงบ สพฐ. 2 อัตรา เป็นเงิน 11,352 บาท
10.5 ค่าจ้างพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 238,152 บาท
10.6 ค่าจ้างพนักงานบริการ 1 อัตรา เป็นเงิน 117,936 บาท
10.7 จัดเพิ่มเติมเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเสือที่จ้างจากงบฯ ลูกเสือจังหวัด จานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 2,772 บาท
11 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สาหรับผู้บริหาร
12 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สาหรับกลุม่ งาน
12.1 กลุ่มนโยบายและแผน = 55,000 บาท
12.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา = 80,000 บาท
12.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล = 105,000 บาท
12.4 กลุ่มอานวยการ = 65,000 บาท
12.5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ = 80,000 บาท
12.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา = 65,000 บาท
12.7 หน่วยตรวจสอบภายใน = 20,000 บาท
12.8 ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษาจังหวัดลาพูน = 45,000 บาท
13 งานบริหารจัดการสานักงานเขตเข้มแข็ง
ข ค่าสาธารณูปโภค
1 ค่าไฟฟ้า ( สพม.เขต 35=295,000 บาท, ศกม.ลาพูน=55,500 บาท )
2 ค่าประปา ( สพม.เขต 35=30,000 บาท, ศกม.ลาพูน=12,000 บาท )
3 ค่าโทรศัพท์ ( สพม.เขต 35=50,000 บาท, ศกม.ลาพูน=30,000 บาท )
4 ค่าไปรษณีย์ ( สพม.เขต 35=75,000 บาท, ศกม.ลาพูน=2,500 บาท )
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
2,450,000
90,000
40,000
25,000
50,000
150,000
220,000
3,000
10,000
30,000
958,764

200,000
515,000

158,236
550,000
350,500
42,000
80,000
77,500
3,000,000

งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

ประเภทงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
1,966,600
692,000
160,000
1,310,000
4,128,600

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ”
2. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก
3. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
สพม.35
4. โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนในสังกัด
สพม.35
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
8. โครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณของ สพฐ. 108,000 บาท
10. โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายเหตุ : ใช้เงินนอกงบประมาณ 290,600 บาท
11. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
หมายเหตุ : ใช้งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
70,000 บาท และงบสนับสนุนจาก
อบจ. ลาปาง 500,000 บาท
รวม

งบประมาณ
95,000

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
ศูนย์
(กลุม่ )
สพม.35
โรงเรียน กลุ่มสาระ
95,000
นิเทศฯ

115,000

115,000

150,000

80,000

นิเทศฯ
70,000

นิเทศฯ

-

นิเทศฯ

50,000
185,000

50,000
185,000

นิเทศฯ
นิเทศฯ

375,000

375,000

นิเทศฯ

28,000

28,000

นิเทศฯ

108,000

108,000

นิเทศฯ

290,600

290,600

นิเทศฯ

570,000

93,600

1,966,600

476,400

995,200 546,400

ส่งเสริมฯ

425,000

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
โครงการ
1. โครงการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก
12 ประการ สู่สถานศึกษา
3. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน :
ประจาปีการศึกษา 2559
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านลูกเสือ
หมายเหตุ : ใช้งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
100,000 บาท และเงินลงทะเบียน 230,000 บาท)
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
6. โครงการพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
7. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
8. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
รวม

งบประมาณ
2,000

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
ศูนย์
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
2,000
นิเทศฯ

-

นิเทศฯ

120,000

120,000

ส่งเสริมฯ

330,000

330,000

ส่งเสริมฯ

20,000

20,000

ส่งเสริมฯ

55,000

55,000

ส่งเสริมฯ

55,000

55,000

ส่งเสริมฯ

110,000

110,000

ส่งเสริมฯ

692,000

692,000

-

-

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
บริหาร
งานบุคคล
บริหาร
งานบุคคล
บริหาร
งานบุคคล
บริหาร
งานบุคคล
บริหาร
งานบุคคล

1. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจา

20,000

20,000

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้ (ID-PLAN) สู่ TEPE ONLINE
3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานบริหาร
บุคคลในสถานศึกษา
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/1) และพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
6. โครงการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
หมายเหตุ : ใช้งบฯ สพฐ.
7. โครงการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

20,000

20,000

30,000

30,000

40,000

40,000

20,000

20,000

-

-

บริหาร
งานบุคคล

30,000

30,000

บริหาร
งานบุคคล

รวม

160,000 160,000

-

-

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
2. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา
4. โครงการจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2559
(ครั้งที่ 60)
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
6. โครงการจัดงานมุทติ าจิตกตัญญูครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง ประจาปี 2559
7. โครงการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุม
บุคลากรในสังกัด สพม.35
9. โครงการประชุมวิชาการผูบ้ ริหารหน่วยงานการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดลาปาง
10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาออนไลน์
11. โครงการ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
12. โครงการพัฒนาบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
13. โครงการพัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
14. โครงการวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้เทคนิค
School Mapping
15. โครงการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด สพม.35
16. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
รวม
รวมกลยุทธ์ที่ 1 – 4

งบประมาณ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

90,000

90,000

150,000

150,000

90,000

90,000

50,000

50,000

บริหาร
สินทรัพย์
อานวยการ

20,000

20,000

อานวยการ

100,000

100,000

อานวยการ

60,000
50,000

60,000
50,000

อานวยการ
อานวยการ

10,000

10,000

อานวยการ

20,000

20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

100,000

100,000

30,000

30,000

40,000

40,000

420,000

420,000

ศูนย์
เทคโนโลยีฯ
ศูนย์
เทคโนโลยีฯ
ศูนย์
เทคโนโลยีฯ
นโยบายและ
แผน
นโยบายและ
แผน
นโยบายและ
แผน
นโยบายและ
แผน

1,310,000 1,310,000

บริหาร
งานบุคคล
ตสน.

-

-

4,128,600 3,157,200 546,400

425,000

รายละเอียดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ที่สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
“ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ”

1. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้และติดตามประเมินผล
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
จานวน 8 โรงเรียน
2. โรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อย
24 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. โครงการส่งเสริม 1. พัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับ
1. สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
การประกัน
การศึกษาและการประกัน
การส่งเสริมสนับสนุนระบบประกัน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพภายในของ คุณภาพการศึกษา
คุณภาพภายในและภายนอก
โรงเรียน ผ่านการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาให้มี
2. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับ
ภายนอก (รอบสาม) ทุกโรง
ความเข้มแข็งเพื่อ การศึกษา
การติดตาม ตรวจสอบและ
2. คณะกรรมการติดตาม ทบทวน
รองรับการประเมิน 3. ประสานงานการประเมิน ประเมินระบบประกันคุณภาพ
และประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก
คุณภาพภายนอก
ภายใน
ภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อมได้รับการ
รับรองผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (รอบสี่) ทุกโรงเรียน
ตามระยะเวลาที่กาหนด

งบประมาณ
95,000

115,000

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์
สพม.35
โรงเรียน กลุ่มสาระ
95,000

115,000

ผู้รับผิดชอบ
(กลุม่ )
นิเทศฯ

นิเทศฯ

โครงการ

กิจกรรม

3. โครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
สพม.35

พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. กลุ่มโรงเรียนสามารถ
ดาเนินการนิเทศภายในเพื่อ
ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. โครงการพัฒนา 1. พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ครูในโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์ใน
รูปแบบการนิเทศ ออนไลน์
โครงการ DLIT จัดกิจกรรม
ออนไลน์เพื่อ
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู/้ แบ่งปัน การเรียนรู้ผา่ นเทคโนโลยี
ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การจัดกิจกรรม สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและ
กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ผา่ นเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพ
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
3. นิเทศติดตาม
4. ประกวดสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรูผ้ ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. โครงการส่งเสริม 1. ประชุมวางแผน
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการจัด
คุณธรรมจริยธรรม การดาเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนในสังกัด คุณธรรมในสถานศึกษา
ในโรงเรียน
สพม.35
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นาธรรมะมาประยุกต์ใช้ใน
3. สรุป/รายงานผล
ชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
และเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ประสิทธิภาพของระบบนิเทศ
ภายในของกลุ่มโรงเรียน
2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

150,000

1. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วม
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด

-

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัด
มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

50,000

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
80,000 70,000

ผู้รับผิดชอบ
(กลุม่ )

นิเทศฯ

50,000

นิเทศฯ

โครงการ
6. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
และสร้างคู่มือการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
2. กิจกรรมกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นของ สพม. 35
3. นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัด
7. โครงการ
1. ประชุมชี้แจงแนวทาง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
2. สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
8. โครงการพัฒนา 1. นิเทศติดตาม
กระบวนการจัด
2. ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน
สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สพม.35 มีเอกสาร/สื่อ สาหรับ
จัดการเรียนรู้กรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น
3. ทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรมาตรฐานสากล
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.35
มีการประเมินผลและพัฒนาการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
2. สพม. 35 คู่มือหลักสูตรท้องถิ่น
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.35
มีทิศทางพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตร
มาตรฐานสากล

185,000

โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมส่งเสริม ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มี
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 5 กลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่กาหนด
พัฒนาผู้เรียน

375,000

โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
และมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

28,000

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่กาหนด

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
ศูนย์
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
185,000
ศึกษานิเทศก์

375,000

28,000

นิเทศฯ

นิเทศฯ

โครงการ

กิจกรรม

9. โครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาไทย

1. วัดและประเมินผลการอ่าน
เขียนภาษาไทยทุกระดับ
2. สร้างคู่มือแนวทางการสอน
ทักษะอ่าน เขียนภาษาไทย
3. สร้างสื่อการสอนภาษา
ล้านนา
4. แข่งขันทักษะภาษาไทย
นักเรียนและคัดเลือก
นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนของครู
1. ประชุมคณะทางาน
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้น ม.3
ม.6
2. ดาเนินการประเมินระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
(Pre O-NET)
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมอบโล่รางวัล

10. โครงการวัด
และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

นักเรียนในสังกัด สพม.๓๕
ร้อยละ ๘๕ ผ่านเกณฑ์
การประเมินการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย

นักเรียนในสังกัด สพม.35
มีความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

108,000
(งบ สพฐ.)

1. นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม. 6
ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การประเมินในระดับชาติ
2. นักเรียน ชั้น ม.1, ม.2
และ ม. 3 ทุกคน ของโรงเรียน
ในสังกัดได้รับการประเมินระดับ
เขตพื้นที่
3. สพม.35 สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด

ผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงกว่าระดับสังกัด
และระดับชาติ

290,600
(เงินนอก
งบประมาณ)

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
108,000

290,600

ผู้รับผิดชอบ
(กลุม่ )
นิเทศฯ

นิเทศฯ

โครงการ
11. โครงการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการและ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

กิจกรรม
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค
2. สนับสนุนการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคและ
ระดับชาติ
3. รายงานและเผยแพร่ผล
การดาเนินงาน

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่นในงานศิลปหัตถกรรม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรม
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดงานศิลปหัตถกรรม
ของผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
กลุ่ม
ศูนย์
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
570,000 93,600 476,400
ส่งเสริมฯ
(งบเพิ่ม
ประสิทธิผล
กลยุทธ์
70,000
บาท
และงบ
สนับสนุน
จาก อบจ.
ลาปาง
500,000
บาท)

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
โครงการ
1. โครงการนิเทศ
ติดตาม
การดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

1. นิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานของโครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการนิเทศ 1. นิเทศการดาเนินงาน
ติดตามการ
ค่านิยมหลัก 12 ประการของ
ขับเคลื่อนค่านิยม โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
หลัก 12 ประการ 2. ออกแบบการรายงานผล
สู่สถานศึกษา
สาหรับสถานศึกษา
3. สังเคราะห์
กระบวนการพัฒนาค่านิยม
หลัก 12 ประการ
ของโรงเรียนในสังกัด
3. โครงการค่าย
1. ประชุมเตรียมงาน
สร้างสรรค์สภา
2. จัดค่ายสภานักเรียน :
นักเรียน : ประจาปี ประจาปีการศึกษา 2559
การศึกษา 2559
3. สรุปและประเมินผล

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รบั
การนิเทศ ติดตาม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแบบอย่างได้
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดการ
เรียนรูด้ ้วยการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดาเนินการ โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัตดิ ้าน
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยมี
วิธีการและกระบวนการปฏิบัติที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

1. ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรง
2. มีสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559

1. มีสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณ
2,000

-

120,000

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
ศูนย์
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
2,000

นิเทศฯ

-

นิเทศฯ

120,000

ส่งเสริมฯ

โครงการ
4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านลูกเสือ

กิจกรรม

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ

1. อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด
B.T.C, A.T.C., A.L.T.C
2. ตัวแทนบุคลากรของโรงเรียน
2. ประชุมเสริมสร้างความ
ในสังกัด 46 โรง
เข้าใจในหลักสูตรกิจกรรม
ลูกเสือ

5. โครงการส่งเสริม จัดกิจกรรมนาเสนอชมรม
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER ONE
TO BE NUMBER ในสถานศึกษา
ONE
ในสถานศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมในสถานศึกษาและ
เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ประเภท
สถานศึกษาดีเด่นครบทุกระดับ

6. โครงการ
พัฒนาการ
ดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

- ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
- ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง ตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1. ประขุมชี้แจงการจัดทา
โครงการ
2. จัดประกวดแข่งขัน
การดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมมีคณ
ุ วุฒิที่สูงขึ้น
2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมเสริมสร้างความ
เข้าใจในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

330,000
(งบเพิ่ม
ประสิทธิผล
กลยุทธ์
100,000
บาท
และเงิน
ลงทะเบียน
230,000
บาท)
20,000

330,000

ส่งเสริมฯ

20,000

ส่งเสริมฯ

55,000

55,000

ส่งเสริมฯ

1. นักเรียนในสังกัดมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชมรม TO BE
NUMBER ONE
๒. ชมรม TO BE NUMBER
ONE ของโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน
ในระดับจังหวัด ภาคเหนือและ
ระดับประเทศ
โรงเรียนในสังกัดดาเนินการตาม
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

โครงการ
7. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

กิจกรรม
1. ประขุมชี้แจงการจัดทา
โครงการ
2. จัดประกวดแข่งขัน
การดาเนินงานสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

8. โครงการจัดงาน 1. ประชุมเตรียมงาน
ชุมนุมลูกเสือ
2. จัดค่ายชุมนุมลูกเสือ
3. สรุปและประเมินผล

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินผล
ประจาปี เพื่อประกาศให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
ด้านคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง มีจิตสานึกร่วมกัน
ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุม่ เสพ
กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุข
ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัด จานวน
700 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
ศูนย์
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน
มีความพึงพอใจที่เข้าร่วม
โครงการ
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียนผู้ปกครองมั่นใจใน
กระบวนการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข

55,000

55,000

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 100 ของลูกเสือ
เนตรนารี ผู้เข้าร่วมงานชุมนุม
มีความรู้ความเข้าใจในฐาน
กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถนาความรู้ ทักษะจาก
การเข้าร่วมโครงการไปพัฒนา
กิจการลูกเสือในโรงเรียน

110,000

110,000

ส่งเสริมฯ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ลูกจ้างประจา
2. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
โดยใช้ (ID-PLAN)
สู่ TEPE ONLINE

กิจกรรม
อบรมให้ความรู้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้องค์ความรู้และเขียน
แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN)
2. พัฒนาข้าราชการฯ ตาม
ความต้องการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TEPE ONLINE)
3. โครงการยกย่อง 1. คัดเลือกข้าราชการครู
เชิดชูเกียรติ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจาที่มีผลงานดีเด่น
บุคลากรทางการ เป็นที่ประจักษ์
ศึกษาและ
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ลูกจ้างประจา
เผยแพร่ผลงาน
4. โครงการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ
งานบริหารบุคคล
พัฒนางานบริหาร ในสถานศึกษา
บุคคลใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. ลูกจ้างประจาในสังกัด จานวน
107 คน
2. ลูกจ้างประจาที่เข้ารับ
การอบรมได้รับการเพิม่ พูนความรู้
และประสบการณ์ในการทางาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด จานวน 65 คน

ข้าราชการครู บุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้างประจา
ในสังกัด

1. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน รวม 46 คน
2. บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียน ๆ ละ 2 คน
รวม 92 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

20,000

20,000

บริหาร
งานบุคคล

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
คุณภาพและจัดทาแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) ได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
ตระหนักและเกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคคลที่มผี ลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ

20,000

20,000

บริหาร
งานบุคคล

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดบริหารงานได้ถูกต้อง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

30,000 30,000

บริหาร
งานบุคคล

40,000

บริหาร
งานบุคคล

40,000

โครงการ

กิจกรรม

5. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเขียน
รายงานผล
การปฏิบัติงาน
(ก.ค.ศ. 3/1)
และพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(ก.ค.ศ. 3/1)
2. อบรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ

6. โครงการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
7. โครงการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็น
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

- สอบคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- สอบคัดเลือกข้าราชการครู
ตาแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทมี่ ี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติที่จะยืน่
ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
จานวน 100 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรม
สามารถเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) ได้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด
ได้บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูผู้ช่วย 8 อัตรา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นาความรู้ และทักษะที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการเสนอขอรับ
การประเมินเพื่อมีและเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

สพม. 35 และโรงเรียนในสังกัด
ได้บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตรงกับความต้องการ
สพม. 35 และโรงเรียนในสังกัด
ได้บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูตรงกับความต้องการ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
20,000

20,000

ใช้งบฯ
สพฐ.
30,000

บริหาร
งานบุคคล

บริหาร
งานบุคคล
30,000

บริหาร
งานบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริม
วินัยและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
“ป้องกันการ
ทุจริต”

- อบรมให้ความรู้

2. โครงการสร้าง
และพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับสถานศึกษา
ระดับกลุ่มโรงเรียน
และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริต หัวหน้างานบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนในสังกัด และ
ผู้อานวยการกลุ่มใน สพม.35
จานวน 169 คน
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
และมีความเข้าใจในเรื่องวินัยและ
การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อนาไปปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับสถานศึกษา ระดับ
กลุ่มโรงเรียน และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนาไป
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการอบรม
มีความพึงพอใจ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
และกลุม่ โรงเรียนมีผู้ตรวจสอบ
ภายใน
๒. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
แนวปฏิบัติที่สถานศึกษาต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
90,000

90,000

บริหาร
งานบุคคล

150,000

150,000

ตสน.

โครงการ

กิจกรรม

3. โครงการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหาร
เชิงปฏิบัติการ
งบประมาณของสถานศึกษา
บริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา

4. โครงการจัดงาน จัดงานวันครู ประจาปี
วันครู ประจาปี
พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 60)
พ.ศ. 2559
(ครั้งที่ 60)

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 46 โรง
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียน
ในสังกัด ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และทันกาหนดเวลา
3. โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การกากับ ติดตาม แนะนา
ช่วยเหลือการดาเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษา/สพม.เขต 35 เป็นไป
ตามเป้าหมายทีร่ ัฐบาลกาหนดไว้
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
จานวน 600 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ร่วมราลึกพระคุณ
บูรพาจารย์ ได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติ และมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม. 35
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ สนองต่อนโยบาย
การเร่งรัด ติดตาม การบริหาร
งบประมาณตามมาตรการ
การใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่าย
ของรัฐบาล เป็นไปตามกาหนด
เกิดประสิทธิภาพต่อทางราชการ
อย่างสูงสุด

90,000

90,000

บริหาร
สินทรัพย์

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

50,000

50,000

อานวยการ

โครงการ

กิจกรรม

5. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน

6. โครงการจัดงาน จัดงานมุทิตาจิตกตัญญูครู
มุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรทางการ ลูกจ้างประจา ปี 2559
ศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
ปี 2559

7. โครงการสร้าง
เครือข่ายและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1. จัดทาวารสาร
2. อบรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. บุคลากรของ สพม.35 และ
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียน จานวน 136 คน
2. บุคลากรของ สพม.35 และ
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
ที่เกษียณ อายุราชการ
จานวน 140 คน
2. ผู้มีเกียรติ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 200 คน
3. ผู้เกษียณอายุราชการสามารถ
ปรับเปลีย่ นวิสัยทัศน์ให้สอดคล้อง
กับสภาพการเปลีย่ นแปลง
4. ผู้ร่วมงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน
1. เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียน จานวน 46 โรง
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และสาธารณชนเข้าใจบทบาท
การบริหารจัดการศึกษาของ
สพม. 35

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจระบบการควบคุมภายในและ
สามารถดาเนินการตามระเบียบฯ
ได้อย่างถูกต้อง

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

1. ความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดทักษะในการ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ของ สพม. 35

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
20,000

20,000

อานวยการ

100,000

100,000

อานวยการ

60,000

60,000

อานวยการ

โครงการ

กิจกรรม

8. โครงการประชุม จัดประชุม
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
การประชุม
บุคลากรในสังกัด
สพม.35
9. โครงการประชุม จัดประชุม
วิชาการ ผู้บริหาร
หน่วยงาน
การศึกษาและ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในพื้นที่
จังหวัดลาปาง

10. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ออนไลน์

1. อบรมให้ความรู้
2. นิเทศติดตามการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 46 โรง
2. บุคลากรในสานักงาน สพม.35
จานวน 55 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ในสังกัด รับทราบนโยบาย
แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศึกษาและ
ปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ทางการศึกษาในสังกัด
ความเข้าใจในด้านการศึกษา
จานวน 50 คน
เป็นแนวทางเดียวกัน เสริมสร้าง
2. ผู้บริหารหน่วยงาน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางการศึกษา บุคลากรในสังกัด
ระหว่างภาครัฐและเอกชน และได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
การศึกษา
จังหวัดลาปาง จานวน 150 คน
3. ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร
ในสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดลาปางได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. โรงเรียนนาร่อง จานวน 10 โรง 1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเป็น
2. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ ปัจจุบัน
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก 2. ครูและผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ
50,000

50,000

อานวยการ

10,000

10,000

อานวยการ

20,000

20,000

ศูนย์
เทคโนโลยีฯ

โครงการ
11. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 35
12. โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
13. โครงการ
พัฒนาการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา

กิจกรรม
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

ประชุมปฏิบตั ิการ/อบรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประชุมทบทวนและกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
2. ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
3. ประชุมพัฒนาการจัดทาคา
ของบประมาณ หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
4. ประชุมติดตามประเมินผล
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. ประชุมหลังสิ้นสุดโครงการ

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

1. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
สามารถรองรับการใช้งานของ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต ให้รวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการและความ
จาเป็นของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่
บุคลากรของ สพม. 35
จานวน 45 คน

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบอินเทอร์เน็ต
มีประสิทธิภาพ

40,000

40,000

ศูนย์
เทคโนโลยีฯ

ผู้เข้ารับการประชุมฯ/อบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สามารถนามาปรับใช้ในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

40,000

40,000

ศูนย์
เทคโนโลยีฯ

1. จานวนผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. แผนปฏิบัติการ/สารสนเทศ
ทางการศึกษา/รายงานผลการ
ดาเนินงาน/โครงการ
3. สานักงานเขตพื้นที่มีแนวทาง
ในการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนา
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีแนวทางในการพัฒนางาน

100,000

100,000

นโยบายและ
แผน

โครงการ

กิจกรรม

14. โครงการ
วางแผนพัฒนา
การศึกษา โดยใช้
เทคนิค School
Mapping

- ประชุม อบรมเชิง
ปฏิบัติการวางแผนพัฒนา
การศึกษา โดยใช้เทคนิค
School Mapping

15. โครงการ
ติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อน
นโยบายสู่
การปฏิบัติของ
สถานศึกษา
ในสังกัด สพม.35
16. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อน
นโยบายสู่
การปฏิบัตโิ ดยเน้น
การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

กากับ ติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบาย
สพฐ. และ สพม. 35
เชิงประจักษ์ในสถานศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย
ปริมาณ/คุณภาพ
เชิงปริมาณ
๑.โรงเรียนในสังกัด จานวน ๔๖
โรงเรียน
๒. แผนชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มีแผนชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีสารสนเทศใช้ในการวางแผน
ในด้านต่างๆ
1. โรงเรียนในสังกัด
จานวน 46 โรง
2. โรงเรียนในสังกัด สพม. 35
บริหารจัดการงาน 4 ด้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มทุกกลุ่มของ สพม.35

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยที่รับจัดสรร
กลุ่ม
ศูนย์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
(กลุม่ )
สพม.35 โรงเรียน กลุ่มสาระ

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนา
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนา
ความรู้ไปใช้จัดทา School
Mapping และแผนชั้นเรียน
๓. สานักงานเขตพื้นที่มีสารสนเทศ
ใช้ในการวางแผน

30,000

30,000

นโยบายและ
แผน

1. โรงเรียนทีไ่ ด้รับการกากับ
ติดตามฯ ดาเนินงานสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยเหนือ
2. โรงเรียนในสังกัดมีแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
และเป็นที่ยอมรับ
สพม.35 บริหารจัดการมีคณ
ุ ภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

40,000

40,000

นโยบายและ
แผน

420,000

420,000

นโยบายและ
แผน

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนและ
กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น
การพัฒนาและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บสภาพปั จ จุบั นและเป้ า หมายตามนโยบายเพื่ อก าหนด
กลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปีและการประเมินผลเมื่ อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้ บ ริ ห ารการศึ กษาทุ ก ระดั บ ให้ ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ดการโดยมุ่ ง เน้ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. การบริ ห ารจั ด การต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มและยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึก ษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา

แนวปฏิบัติ

กันยายน 2558

(1) สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(2) สพฐ. แจ้งร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตุลาคม 2558
สพฐ. แจ้งแนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ตุลาคม- พฤศจิกายน (1) สพฐ. แจ้งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2558
(2) สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพื่อบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 มกราคม 2559 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558)
15 เมษายน 2559 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
15 กรกฎาคม 2559 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
15 ตุลาคม 2559 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึ งถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ เ รี ย นสู ง สุ ด สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยการดาเนิ น งานจั ก ต้ องถู กต้ อ งตามวัต ถุ ประสงค์ ข องงบประมาณและระเบี ยบวิ ธี การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การคลัง

