สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

คํานํา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2559 – 2562 เป็ นเครื่ องมือที่สํ าคั ญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมได้ เ ข้ า มามีส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ภายใต้กรอบทิศทางและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แนวนโยบายของ
นายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) แนวนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในระยะที่ผ่านมาเพื่อกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ กรอบการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญตามกลยุทธ์ ปี 2559 – 2562
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ได้ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559 – 2562) ขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีสาระสําคัญ
5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนํา ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนที่ 3 การศึกษา
สถานภาพของเขตพื้ นที่ การศึก ษา ส่ วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา ส่วนที่ 5 การบริ หารแผน
สู่การปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 – 2562 จนสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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บทนํา
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หน้า 2

ส่วนที่ 1
บทนํา

ประวัติความเป็นมา
สุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ํากว่า 3,500 – 3,800 ปี
โบราณวั ต ถุ ที่ ขุ ด พบมี ทั้ ง ยุ ด หิ น ใหม่ ยุ ค สั ม ฤทธิ์ ยุ ค เหล็ ก และสื บ ทอดวั ฒ นธรรมต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แม่
สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ
พันธุมบุรี” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําท่าจีน แถบบริเวณตําบลรั้วใหญ่ไปจดตําบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแต
ได้ ย้ า ยเมื อ งมาตั้ ง อยู่ ที่ ฝั่ ง ขวาของแม่ น้ํ า แล้ ว โปรดให้ ม อญน้ อ ยไปสร้ า งวั ด สนามชั ย และบู ร ณะ
วัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจํานวน 2,000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า “เมืองสองพันบุรี”
ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ําท่าจีน ชื่อ เมืองเรียกว่า
“อู่ทอง” จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองจึงถูกเรียกชื่อว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าว
อู่น้ําที่สําคัญต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สุภาพเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ถูกทําลาย ปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณได้ฟื้นตัว และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ําท่าจีน (ลําน้ําสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้
ความสํ า คั ญ ของสุ พ รรณบุ รี ใ นด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ การกอบกู้ เ อกราชไทยในสมั ย
กรุงศรีอยุธยา ได้แก่ชัยชนะ แห่งสมครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระ
มหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงาน
เพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกําเนิดแห่ง
ตํานาน “ขุนช้าง ขุนแผน” วรรณคดี ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นใน
ปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อําเภออู่ทอง และอําเภอ
ศรีประจันต์ เป็นต้น
ที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพทั่วไป
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย
ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่าง
เส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
3-10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

หน้า 3
ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
1. ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนเป็น
ที่ราบสูง โดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแต่
เหนือจรดใต้ บริเวณพื้นที่ต่ําสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่สูงจากระดับน้ําทะเล ปานกลาง เฉลี่ย
ประมาณ 3 เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับน้ํา ทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทํานาข้าวมีแม่น้ําลําคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ําสายสําคัญ
ที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่ แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี
2. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาค
กลาง กล่าวคือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทําให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย พัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ทําให้อากาศมี
ความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไปฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามา
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ทําให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ในปี 2546 อุณหภูมิสูงสุด
39.3 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิต่ําสุด 15.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคมปริมาณ
น้ําฝนทั้งปีวัดได้ 1,084.5 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 107 วัน
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555
3. การปกครอง และประชากร
ในปี พ.ศ. 2552 การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 อําเภอ 110 ตําบล
และ 1,007 หมู่บ้าน โดยมีอําเภอดังนี้
1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 540.917 ตารางกิโลเมตร 19 ตําบล 123 หมู่บ้าน
2. อําเภอดอนเจดีย์ มีพื้นที่ 252.081 ตารางกิโลเมตร 5 ตําบล 48 หมู่บ้าน
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3. อําเภอด่านช้าง มีพื้นที่ 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 ตําบล 93 หมู่บ้าน
4. อําเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร 13 ตําบล 119 หมู่บ้าน
5. อําเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ 481.298 ตารางกิโลเมตร 17 ตําบล 127 หมู่บ้าน
6. อําเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ 180.986 ตารางกิโลเมตร 9 ตําบล 64 หมู่บ้าน
7. อําเภอสองพี่น้อง มีพื้นที่ 750.381 ตารางกิโลเมตร 14 ตําบล 140 หมู่บ้าน
8. อําเภอสามชุก มีพื้นที่ 355.917 ตารางกิโลเมตร 7 ตําบล 68 หมู่บ้าน
9. อําเภอหนองหญ้าไซ มีพื้นที่ 420.209 ตารางกิโลเมตร 6 ตําบล 64 หมู่บ้าน
10. อําเภออู่ทอง มีพื้นที่ 630.29 ตารางกิโลเมตร 15 ตําบล 151 หมู่บ้าน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลตําบล 35 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 91 แห่ง จากสถิติของสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ณ เดือนมีนาคม 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร ทั้งสิ้น 843,454 คน เป็นชาย 409,351 คน และ
หญิง 434,103 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 163 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร และอําเภอด่านช้าง ประมาณ 54 คนต่อตารางกิโลเมตรที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555
4. ทรัพยากรและแหล่งน้ํา
ดิน หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของ
ดิน ความสามารถในการอุ้มน้ําของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุ อาหารของดิน จะพบว่า
สภาพของดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสมกับการปลูกพืช ดังนี้
1. การทํานาข้าว
2. การเพาะปลูกพืชไร่
3. การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลต่าง ๆ
4. การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทําทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวรสําหรับการปศุสัตว์
แหล่งน้ํา ประกอบด้วยแม่น้ําลําคลองต่าง ๆ มีแม่น้ําสายใหญ่ ๆ ที่สําคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี เขื่อน
กระเสียวซึ่งเป็นสาขาที่สําคัญของแม่น้ําสุพรรณบุรี นอกนั้นเป็นแม่น้ําสายเล็กซึ่งส่วนใหญ่ จะไหลลงแม่
น้ําท่าจีนเกือบทั้งสิ้น
ป่าไม้ ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ เต็ง
มะค่าโมง ซาก มะค่าแต้ ชิงชัน ตะเคียนทอง ยมหอม แต่สภาพปัจจุบันได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าทํากินใน
เขต ป่าสงวนหลายแห่ง ถูกเปลี่ยนเป็นไร่อ้อย และใช้ทํานา เป็นต้น
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แร่ธาตุ จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณแร่ ไม่
มากนัก พบแร่มีค่าบางชนิดเท่านั้น ได้แก่ ดีบุกพบบริเวณเขาโดดตุงกุง ทางตอนเหนืออําเภอด่านช้าง
นอกจากนี้ยังพบใยหินแกรนิต และหินปูน ใช้ในการก่อสร้างบริเวณ
เขาใหญ่ทางตะวันตก เขาทางตะวันออก และตะวันตกระหว่างเส้นทางอู่ทองถึงพนมทวน
และบริเวณเขื่อนกระเสียว อําเภอด่านช้าง และยังขุดพบน้ํามันดิบในบริเวณตําบลสวนแตง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันได้ทําการขุดเจาะแล้ว
การกสิกรรม จากการที่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีการชลประทาน
อย่างทั่วถึง ประกอบกับสภาพดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าว การเพาะปลูกพืชไร่
เช่น อ้อยเพื่อผลิตน้ําตาล มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวฟ่าง และพืชอื่น
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่
สําคัญมาก โดยการเลี้ยงจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ของจังหวัด
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555
5. ด้านการศาสนา
ประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 842,584 คน
นับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 841,057 คน
นับถือศาสนาคริสต์
จํานวน
1,152 คน
นับถือศาสนาอิสลาม
จํานวน
365 คน
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2550
จํานวนวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 551 วัด มีรายละเอียด ดังนี้
อําเภอเมือง
97 วัด
อําเภออู่ทอง
76 วัด
อําเภอดอนเจดีย์
36 วัด
อําเภอบางปลาม้า
75 วัด
อําเภอเดิมบางนางบวช
56 วัด
อําเภอศรีประจันต์
41 วัด
60 วัด
อําเภอสองพี่น้อง
อําเภอสามชุก
35 วัด
อําเภอด่านช้าง
46 วัด
อําเภอหนองหญ้าไซ
29 วัด
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือน
สิงหาคม 2550
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6. ด้านสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ดังนี้
โรงพยาบาลศูนย์
ขนาด 602 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด 210 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 150 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
ขนาด 120 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
ขนาด 90 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
ขนาด 60 เตียง
จํานวน 4 แห่ง
ขนาด 30 เตียง
จํานวน 1 แห่ง
สถานีอนามัย
จํานวน 174 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล
จํานวน 3 แห่ง
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือนพฤษภาคม 2551
7. การคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร
ระบบการคมนาคมเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
จังหวัด การคมนาคมที่สะดวกทําให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการผลิตและการตลาด ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เส้นทางการ
คมนาคมภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงแบ่งเป็น 2 ทางด้วยกัน คือ
การคมนาคมทางรถยนต์ ในปัจจุบันภายในจังหวัดสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกอําเภอ
สภาพของทางส่วนใหญ่ลาดยาง
รายละเอียดระยะทางจากอําเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอําเภอต่าง ๆ มีดังนี้
1. อําเภอบางปลาม้า
10 กิโลเมตร
2. อําเภอศรีประจันต์
20 กิโลเมตร
3. อําเภอดอนเจดีย์
31 กิโลเมตร
4. อําเภออู่ทอง
32 กิโลเมตร
5. อําเภอสามชุก
39 กิโลเมตร
6. อําเภอเดิมบางนางบวช
54 กิโลเมตร
7. อําเภอหนองหญ้าไซ
58 กิโลเมตร
8. อําเภอสองพี่น้อง
35 กิโลเมตร
9. อําเภอด่านช้าง
77 กิโลเมตร
ระยะทางติดต่อภายนอกเขตจังหวัด สามารถติดต่อได้ตามเส้นทางดังนี้
1. สุพรรณบุรี–บางบัวทอง–กรุงเทพฯ
107 กิโลเมตร
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2. สุพรรณบุรี–กําแพงแสน–นครปฐม–กรุงเทพฯ 160 กิโลเมตร
3. สุพรรณบุรี – นครปฐม
105 กิโลเมตร
4. สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี
91 กิโลเมตร
5. สุพรรณบุรี – นครสวรรค์
160 กิโลเมตร
6. สุพรรณบุรี – พระนครศรีอยุธยา
68 กิโลเมตร
7. สุพรรณบุรี – สิงห์บุรี
84 กิโลเมตร
8. สุพรรณบุรี – ชัยนาท
96 กิโลเมตร
9. สุพรรณบุรี – อ่างทอง
44 กิโลเมตร
10. สุพรรณบุรี – โคกสําโรง
143 กิโลเมตร
การคมนาคมทางรถไฟ มีขบวนรถไฟสาย กรุงเทพ – สุพรรณบุรี ระยะทางยาว
ประมาณ 142 กิโลเมตร มีรถไฟออก วันละ 1 เที่ยว และการคมนาคมทางน้ําอาศัยลําน้ําต่าง ๆ และแม่
น้ําท่าจีน หรือแม่น้ําสุพรรณบุรีในการเดินเรือ และขนส่งถ่ายสินค้า
โทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2546 จังหวัดสุพรรณบุรีมีชุมสายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 26 ชุมสาย
จํานวนเลขหมาย 53,731 เลขหมาย และมีจํานวนเลขหมายที่มีผู้เช่า จํานวน 33,478 เลขหมาย
การไปรษณีย์โทรเลข ในปีงบประมาณ 2546 จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ทําการไปรษณีย์
ทั้งสิ้น 16 แห่ง มีจํานวนไปรษณีย์ภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,636,290 ชิ้น
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555
สภาพการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7
กรกฎาคม 2546 ที่ได้ก่อตั้งเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้เป็น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้
ก. ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36)
ข. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ค. มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จดั รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน
การศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
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สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าเลไลยก์
ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035 – 521832
โทรสาร 035-521191 Website http:WWW.suphan1.go.th
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อ อําเภออู่ทอง และอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

แผนที่ตั้งสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และพื้นที่เขตบริการ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม
อํานวย
การ

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

การบริหารงาน
ด้านวิชาการ

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สถานศึกษา

การบริหารงาน
ด้านงบประมาณ

กลุ่ม
ศูนย์
กลุ่มส่งเสริม
บริหารงาน สถานศึกษา เทคโนโลยีและ
การเงินและ
สารสนเทศ
เอกชน
สินทรัพย์
เพื่อการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล

การบริหารงาน
ด้านการบริหารทั่วไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ จํ านวน 3 อํ าเภอ ประกอบด้ วย อํ าเภอเมื อง
สุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า และอําเภอศรีประจันต์ ตามภารกิจ การจัดการศึกษามีสถานศึกษาที่ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบในระบบ จํ า นวน 141 แห่ ง มี ก ารจั ด การศึ ก ษาแบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 ระดั บ คื อ ระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา (อนุบาล 1 – อนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีนักเรียนในสังกัด
จํานวน 22,104 คน และมีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,450 คน
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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การบริหารงานและบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการแบ่งโครงสร้างภายใน
แบ่งเป็น 7 กลุ่ม 1 หน่วย และ 2 ศูนย์ มีบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ณ เดือนตุลาคม 2558 รวม 91 คน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. รองผู้อํานวยการ สพป.สพ.1
จํานวน 6 คน
3. บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 7 กลุ่ม , 1 หน่วย และ 2 ศูนย์ ดังนี้
1) กลุ่มอํานวยการ
จํานวน 6 คน
2) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
จํานวน 11 คน
3) กลุ่มนโยบายและแผน
จํานวน 7 คน
4) กลุ่มบริหารงานบุคคล
จํานวน 10 คน
5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จํานวน 8 คน
6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จํานวน 2 คน
7) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จํานวน 9 คน
8) หน่วยตรวจสอบภายใน
จํานวน 2 คน
9) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 คน
10) ศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน
4. ลูกจ้างประจํา
จํานวน 10 คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว
จํานวน 15 คน
6. เจ้าหน้าที่คุรุสภาประจําเขตฯ
จํานวน 1 คน
7. เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือฯ
จํานวน 1 คน

ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
- อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
- อําเภอบางปลาม้า
- อําเภอศรีประจันต์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

141 โรงเรียน
60 โรงเรียน
48 โรงเรียน
33 โรงเรียน

โรงเรียนตามระดับชัน้ ที่สอน
- สอนระดับชั้น อ.1-ป.6
- สอนระดับชั้น อ.1-ม.3

จํานวน
จํานวน
จํานวน

141 โรงเรียน
117 โรงเรียน
24 โรงเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

หน้า 12
จํานวนนักเรียน
- นักเรียนก่อนประถมศึกษา
- นักเรียนประถมศึกษา
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวนห้องเรียน
- ห้องเรียนก่อนประถมศึกษา
- ห้องเรียนประถมศึกษา
- ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

จํานวน 1,320 ห้องเรียน
จํานวน 308 ห้องเรียน
จํานวน 934 ห้องเรียน
จํานวน
78 ห้องเรียน

จํานวนครู
- ครูผู้สอน
- ผู้บริหาร

จํานวน 1,353 คน
จํานวน 1,216 คน
จํานวน 137 คน

อัตราครู : นักเรียน
อัตราครู : นักเรียน

1 : 16

อัตราห้องเรียน : นักเรียน
อัตราห้องเรียน : นักเรียน

1 : 17

อัตราครู : ห้องเรียน
อัตราครู : ห้องเรียน

1 : 1.03

อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

ร้อยละ 100

จํานวนนักเรียนขาดแคลน
- ขาดแคลนเครื่องแบบ
- ขาดแคลนเครื่องเขียน
- ขาดแคลนแบบเรียน
- ขาดแคลนอาหารกลางวัน

22,104
4,606
15,902
1,596

9,055 คน
8,435 คน
6,916 คน
7,446 คน

คน
คน
คน
คน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

40.97
38.16
31.29
33.69

จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
- มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์
2,288 คน ร้อยละ 10.35
- มีส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์
1,745 คน ร้อยละ 7.89
- มีส่วนสูงและน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์
979 คน ร้อยละ 4.43
นักเรียนพิการที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ
นักเรียนด้อยโอกาส

907 คน ร้อยละ 4.10
12,390 คน ร้อยละ 56.05

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

หน้า 13

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2557
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน

จํานวน 24 คน

นักเรียนที่จบ ป.6 ภายในเวลา 6 ปี
มีจํานวนนักเรียนที่จบ ป.6 ภายในเวลา 6 ปี

จํานวน 2,439 คน ร้อยละ 97.29

นักเรียนที่จบชั้น ป.6 และศึกษาต่อ ม.1 และเทียบเท่า
มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ

จํานวน 2,507 คน ร้อยละ 100

ร้อยละ 0.11

นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และศึกษาต่อ ม.4 และเทียบเท่า
มีจํานวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จํานวน 428 คน
มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
จํานวน 369 คน

ร้อยละ 86.21

นักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 ปี

จํานวน 2,388 คน
จํานวน 155 คน
จํานวน 2,233 คน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 6.49
ร้อยละ 93.51

นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภายใน 3 ปี
ภายใน 4 ปี
ภายใน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

จํานวน 2,603 คน
จํานวน 2,553 คน
จํานวน 18 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 12 คน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
98.08
0.69
0.77
0.46

นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6
ภายใน 3 ปี
ภายใน 4 ปี
ภายใน 5 ปี

จํานวน 2,507 คน
จํานวน 2,439 คน
จํานวน 28 คน
จํานวน 40 คน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
97.29
1.12
1.59

นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภายใน 3 ปี
ภายใน 4 ปี

จํานวน 428 คน
จํานวน 427 คน
จํานวน
1 คน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 99.77
ร้อยละ 0.23

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียน จําแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2558
อําเภอ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

รวม

(นร.ไม่เกิน 120 คน) (นร.121-300 คน) (นร.มากกว่า 301 คน)

เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

30
31
19
80

20
16
14
50

10
1
11

60
48
33
141

ตารางที่ 2 จํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับชัน้ ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
อําเภอ

ระดับก่อนประถม –
ประถมศึกษาปีที่ 6
47
39
31
117

เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

ระดับก่อนประถม –
มัธยมตอนต้น
13
9
2
24

รวม
60
48
33
141

ตารางที่ 3 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558

อําเภอ
เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

โรงเรียน
ทั้งหมด
60
48
33
141

โรงเรียนขนาดเล็ก (สังกัด สพฐ.)
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน
นักเรียน
40 คนลงไป 41–60 คน 61–80 คน 81–100 คน 101–120 คน
3
12
6
6
3
0
13
8
5
5
3
0
9
4
3
6
25
23
15
11

รวม
30
31
19
80

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนรายชัน้ รายอําเภอ ปีการศึกษา 2558
อําเภอ
ชั้น
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1,2
รวมทั้งสิ้น

เมือง

บางปลาม้า

ศรีประจันต์

รวม

1,208
1,390
2,598
1,535
1,526
1,549
1,632
1,657
1,646
9,547
379
355
336
1,070
13,215

532
583
1,115
604
598
571
584
620
634
3,611
151
143
149
443
5,169

458
435
893
452
463
470
422
469
468
2,744
38
19
26
83
3,720

2,198
2,408
4,606
2,591
2,587
2,590
2,640
2,746
2,748
15,902
568
517
511
1,596
22,104

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและส่วนสูงต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ชั้น
อ.1
อ.2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

นร.น้ําหนัก
ต่ํากว่าเกณฑ์
299
174
363
330
238
197
187
163
51
34
38
2,288

นร.ส่วนสูง
ต่ํากว่าเกณฑ์
228
120
287
217
174
160
189
141
49
24
30
1,745

นร.ที่น้ําหนักและ น.ร.ที่มีน้ําหนักสูง
ส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์
กว่าเกณฑ์
131
301
73
161
164
427
132
562
105
517
78
606
94
677
72
767
26
120
10
125
12
113
979
4,553

ตารางที่ 6 จํานวนนักเรียนด้อยโอกาส จําแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2558
ประเภท
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
เด็กที่ถูกทําร้ายทารุณ
เด็กยากจน
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
อื่น ๆ
กําพร้า
ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
รวม

ชาย
0
0
26
0
1
0
28
2
6,313
0
111
33
1
6,515

จํานวนนักเรียน
หญิง
1
0
8
0
0
0
22
1
5,713
0
100
30
0
5,875

รวม
1
0
34
0
1
0
50
3
12,026
0
211
63
1
12,390

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนขาดแคลนจําแนกประเภทความขาดแคลน ปีการศึกษา 2558
ชั้น

เครื่องแบบนักเรียน

อ.1
อ.2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

859
1,068
543
942
1,011
968
1,020
1,035
377
324
294
9,055

ประเภทความขาดแคลน
แบบเรียน/
เครื่องเขียน
หนังสือยืมเรียน
763
662
1,045
832
509
445
861
691
906
741
890
686
979
743
984
797
336
296
300
272
277
261
8,435
6,916

อาหาร
กลางวัน
564
748
489
815
861
783
867
946
297
292
270
7,446

ตารางที่ 8 จํานวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2558
รายการ
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ
ปัญหาทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูด/ภาษา
ปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์
บุคคลออทิสติก
พิการซ้ําซ้อน
อื่น ๆ
รวม

จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น
ก่อนประถม
ประถม
มัธยม
2
13
1
2
5
3
5
72
8
6
25
4
4
573
67
3
20
4
2
16
0
7
17
1
6
40
1
0
0
0
37
781
89

รวม
16
10
85
35
644
27
18
25
47
0
907

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 9 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ชั้น

อ.1
อ.2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

จํานวนนักเรียนออกกลางคัน
ฐานะ มีปัญหา สมรส มีปัญหา ต้องคดี / เจ็บป่วย/ อพยพ หาเลี้ยง อื่นๆ
ยากจน ครอบ แล้ว ในการ ถูกจับ อุบัติเหตุ
ตาม
ครอบ
ครัว
ปรับตัว
ผู้ปกครอง ครัว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
5
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
2
4
0
1
4
0
0

รวม

0
0
2
0
1
3
2
2
12
2
0
24

ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนที่จบชัน้ ป.6 และ ม.3 จําแนกตามเวลาที่ใช้ในการเรียน
ชั้น
ป.6 (นับตั้งแต่เข้าเรียน ป.4)
ม.3 (นับตั้งแต่เข้าเรียน ม.1)

3 ปี
2,439
427

เรียนจบภายในเวลา
4 ปี
5 ปี
28
40
1
0

รวม
มากกว่า 5 ปี
0
2,507
0
428

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนที่จบชัน้ ป.6 ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
พื้นที่/จํานวนนักเรียน
จังหวัดเดิม จังหวัดเดิม ต่าง
กทม. จังหวัด
ต่าง
ศึกษาต่อ
สพท.เดิม ต่าง สพท. จังหวัด
เดิม
จังหวัด
ต่างสังกัด ต่าง
สังกัด
โรงเรียนเดิม
342
0
0
0
0
0
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.
1,167
637
43
8
79
3
โรงเรียนสังกัดเอกชน
11
8
0
1
4
0
โรงเรียนสังกัดพระปริยัติธรรมฯ
1
1
0
0
0
1
กศน.
5
5
0
0
10
0
อื่น ๆ
13
66
7
6
56
5
โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ.
6
13
0
0
9
0
รวม
1,545
730
50
15
158
9

รวม

342
1,937
24
3
20
153
28
2,507

ตารางที่ 12 จํานวนนักเรียนที่จบชัน้ ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โรงเรียนเดิม
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นใน กทม.
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
สถาบันอื่น ๆ
ประกอบอาชีพ
บวช
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
อื่น ๆ
รวม

ชาย
0
20
2
1
113
2
23
45
1
207

จํานวนนักเรียน
หญิง
0
49
5
0
125
3
26
12
1
221

รวม
0
69
7
1
238
5
49
57
2
428

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (NT) ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.3
ด้านภาษา
ผลการประเมิน จํานวน นร. คะแนน S.D.
เข้าสอบ เฉลี่ย
ร้อยละ
ระดับประเทศ 475496 50.03 6.59
ระดับเขตพื้นที่
2440
57.14 6.34

ด้านคํานวณ
คะแนน S.D.
เฉลี่ย
ร้อยละ
41.57 6.54
47.03 6.58

ด้านเหตุผล
คะแนน S.D. คะแนนรวม
3 ด้าน
เฉลี่ย
ร้อยละ
47.91 6.75
46.50
53.91 6.49
52.70

ตารางที่ 14 รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.6

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน
(คน)
2,391
2,391
2,391
2,391
2,391
2,391
2,391
2,389

คะแนน
เต็ม
100
100
100
100
100
100
100
100

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ
46.42
53.72
34.74
41.01
45.06
55.19
49.25
60.56

S.D.
12.63
15.15
16.59
18.14
14.29
13.34
15.09
15.19

คะแนน
สูงสุด
86
92
100
100
94
92
95
92

คะแนน
ต่ําสุด
6
14
5
0
6
12
10
8

ตารางที่ 15 รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.3

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน
(คน)
431
431
431
431
431
431
431
431

คะแนน คะแนน
เต็ม เฉลี่ยร้อยละ
100
33.69
100
44.73
100
25.29
100
26.43
100
34.95
100
58.11
100
40.59
100
44.74

S.D.
8.09
10.36
6.05
8.19
9.62
11.47
9.23
11.22

คะแนน
สูงสุด
58.90
72.00
44.00
59.20
68.00
85.00
62.50
72.00

คะแนน
ต่ําสุด
12.80
8.00
8.00
3.20
10.00
22.50
15.00
12.00
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สวนที่ 2
นโยบายทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา
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ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการ ทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุง่ สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงความรู้สํานึกและ
ความผูกพันภักดีของคน อีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน
ในที่สุด
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สงั คมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคม ของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
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เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา
และพัฒนากําลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นทีข่ องสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้
อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มคี ุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผสู้ อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียน การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การ
เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุข
และ ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความ
พร้อม
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4.8 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทัง้ สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิด
พื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสยั เยาวชนให้
มีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6. การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ท้องถิ่น รวมทัง้ จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายทีส่ ูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่ให้ความสําคัญในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหล่งเงิน
อื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน
และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกิน
ความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อ
ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้
จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกัน
หรือมีเส้น การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับ
ความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้
บริหาร เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดิน
ทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะ
จัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการ
ให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรม
ในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มกี ารนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคูก่ ับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชน เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต
อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง
รัฐมนตรี ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม

ทัศนคติในการทํางาน
เหตุผลและความจําเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้อง
ช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐาน
ของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะ
ปานกลาง และ ระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของ
นักเรียน ซึ่งก็คอื ลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตทีส่ ดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้อง
ขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องทํา ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสาร
กันเพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทัง้ หมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน

แนวคิดในการทํางานของส่วนราชการ
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ จะต้องดําเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทํางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่
ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจํากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการ
ทํางานให้รวดเร็วและทํางานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดําเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
1) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
2) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
3) งานที่ดําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
(1) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ
(2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดําเนินการ
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ง
กว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” กระทรวงศึกษาธิการ
โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง น้อมนํากระแส พระราชดํารัสมาเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิด
ผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้
1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนทีเ่ หลือส่งต่อให้
รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทนั กับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทํางาน ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วย
แก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
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แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียดของงาน
หลัก งานรอง และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง
หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา ที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่
สภาวะแวดล้อม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือให้ การ
สนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถ
เผยแพร่ขยายผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
และสถาบันหลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้ เ ตรี ย มการดํา เนิ น โครงการให้ พ ร้ อ มในไตรมาสแรกของปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพื่อให้
เกิด การกระจายงบประมาณในพื้นที่
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4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวง
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความ
โปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มี
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย
ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยัง
หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความ
เข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชน
6. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทัง้ ที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ
การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วาง
ระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่
ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวน
ปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มคี วามพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับขั้นอย่างรวดเร็ว
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7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษา ให้ครบวงจร เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียน
การสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษา และการรับเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
8. ให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตา่ ง ๆ ของแต่ละส่วน
ราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้
ครบถ้วน
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้
ชัดเจน
8.3 กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
11. ให้มีการนํา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)
โดย บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อ
สร้าง ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย ส่งเสริมให้ครูผู้สอน
พัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรูแ้ ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย
เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกระดับ
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13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผน
รักษา ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสําคัญและสภาพ
ปัญหา ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
14.1 ให้น้อมนํากระแสพระราชดํารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการ
สอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ
การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย
และมีความสุข
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน ให้
จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอนให้
สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เร่งรัดการดําเนิน
โครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการดําเนินโครงการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีขอ้ มูลนักเรียนและผู้ปกครอง ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติ
ผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและ
ครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุ ภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูล
ในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมต่อไป

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มกี ารซื้อขายตําแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทํา
การแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดําเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานตามลําดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว
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2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสํานึกรู้จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึน้
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ
โดยการปลูกจิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัด
ขยะ ที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษา
สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตาม
เหตุผลและความจําเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบํารุง ให้จดั ตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ทักษะในการซ่อมบํารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกด
คํา โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2.) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่าน
คล่องเขียนคล่อง
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2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง
หรือออกไปทํางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่าง
เป็นระบบ
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม
เพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจําเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิ
ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็ม
รูปแบบ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทย
ฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สนับสนุน

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะทีแ่ ข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มกี ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้
สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
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2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็ก
พิการ และด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน
และการคิด เพือ่ ให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทํางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการ
ประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ทมี่ ี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมี
วิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มขี ้อมูล
สารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการ
ติดตามประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่
ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วมและ
การประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม
ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ
สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้
การศึกษานําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่ นร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรม การทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทํางาน เน้นการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กําหนด กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจุดเน้นการดําเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ และสติปัญญาทีส่ มดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึน้
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก
เขียนได้ ด้านคํานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
สถานประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้เหมาะสม ตามช่วงวัย
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1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะ ทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่
อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การทํางาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนทีม่ ีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รบั การส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษา
ทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รบั
การคุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการ
สอน อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบ
ต่างๆ และการวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและ การสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน
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2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง และ
ทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้
โรงเรียน ทําแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับ ทั้งส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุก
ระดับ ทั้งส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
(พ.ศ. 2558-2561)
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและกีฬา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง ทุกระดับ ทุกประเภท
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬาในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วน

ร่วม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
และกีฬา
กลยุทธ์ที่ 5

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารที่ทันสมัย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษา มีคุณธรรม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสู่
สากล บนรากฐานความเป็นไทย ภายในปี 2562
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบ
หลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่สากล มีคุณธรรม บน
รากฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้เป็น
องค์กรต้นแบบ
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม
นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทางสังคม มีคุณธรรม บนรากฐานความ

เป็นไทย
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพ การบริหารจัดการและการเรียนรู้
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบ
หลักสูตร
2. พัฒนาคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
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4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และมี
คุณธรรม
5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทาง
สังคม มีคุณธรรม บนรากฐานความเป็นไทย
6. เพิ่มศักยภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
7. ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน สู่การ
เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา
 ความรู้คู่ความดี
 เทคโนโลยีสู่สากล
 บนรากฐานความเป็นไทย
ค่านิยมองค์กร





ยึดมั่นในคุณธรรม
เชื่อมื่นในคุณภาพ
ถือมั่นในความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
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สวนที่ 3
การศึกษาสถานภาพ
ของเขตพืน
้ ทีก่ ารศึกษา
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ส่วนที่ 3
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เพื่ อค้ นหาจุ ดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือสิ่ งที่อาจเป็ นปั ญหาในการดําเนินงานสู่สภาพ
ที่ต้องการในอนาคต หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้
รู้ตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้
เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะมี
ผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มี อยู่ ผลการจากวิเคราะห์ SWOT นี้
จะใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรมการดําเนินงานของ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป
สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายนอก
O : Opportunity (โอกาส)

T : threat (อุปสรรค)

1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เอื้อต่อการ
จัดการศึกษา
2. มีเครือข่ายระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่หลากหลาย
3. นโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
4. การเมืองภายในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเอกภาพ
เห็นความสําคัญและสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. หน่วยงานอื่นและภาคีเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือและมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
6. การคมนาคม มีความสะดวกต่อการติดต่อกับ
สถานศึกษา

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
มีการอพยพและเคลื่อนย้ายถิ่นแรงงาน
ทําให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน
2. ปัญหาภัยธรรมชาติส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
3. การหย่าร้างและครอบครัวแตกแยกส่ง
ผลกระทบต่อนักเรียน
4. ภาระงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นทําให้
สถานศึกษาต้องปฏิบัติงานมากขึ้น ทําให้
ครูไม่ได้สอนนักเรียน
5. กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สพฐ. ไม่สง่ ผลต่อการพัฒนางานของ
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O : Opportunity (โอกาส)

T : threat (อุปสรรค)

7. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย
8. ผู้นําทางศาสนาส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา
9. มีโครงข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
10. สุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
เอื้อต่อการจัดการศึกษา
11. มีสถานประกอบการที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพ
12. มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
6. งบประมาณที่ผ่านหน่วยงานอื่นไม่เพียงพอ
และล่าช้า
7. ระบบ INTERNET ความเร็วสูง ไม่เสถียร
8. ภาระงานอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีเวลาน้อยในการบริหารงาน
วิชาการ
9. ระบบการประเมินต่าง ๆ เน้นเอกสาร
มากกว่าการประเมินตามสภาพจริง
10. ต้นสังกัดการพัฒนาครู ไม่พัฒนาตรงตาม
ความต้องการจําเป็น
11. การจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา
12. การอนุมตั ิงบประมาณพัฒนาการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับปีการศึกษา
13. โครงการของ สพฐ. ที่กาํ หนดให้
สถานศึกษาดําเนินการมีจํานวนมาก
14. อัตราการเกิดแนวโน้มลดลง
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สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายใน
S : Strong (จุดแข็ง)

W : weak (จุดอ่อน)

1. ผู้บริหาร สพป.สพ.1 มีภาวะผู้นําสูง
2. การบริหารจัดการกลยุทธ์ของ สพป.สพ.1
ชัดเจนและเป็นระบบ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมรองรับ
นโยบายของสํานักงาน
4. บุคลากรมีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หลากหลายและทํางานเป็นทีม
5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน
6. มีศูนย์ ITEC ทีม่ ีประสิทธิภาพเอื้อต่อการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน
7. มีระบบการบริหารสํานักงาน ทางอินเตอร์เน็ต
(i-Office:Internet office) ที่มีประสิทธิภาพ
8. สํานักงานเขตและสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน DLTV
9. สํานักงานเขตและสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน BBL
10. มีศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. มีการสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
12. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชา
ภาษาอังกฤษต่ํากว่าร้อยละ ๕๐
2. การใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารของครูไม่
เต็มประสิทธิภาพ
3. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนมาก ครูไม่
ครบชั้น และทรัพยากรไม่เพียงพอ
4. การนิเทศภายในไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง
5. การนิเทศติดตามผลดําเนินการได้ไม่ทั่วถึง
6. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังขาดการ
วิเคราะห์กระบวนงานตลอดแนว ตั้งแต่
เริ่มจนจบกระบวนการ
7. ระบบการควบคุมกํากับและติดตามงาน
ยังไม่ดีพอ
8. บุคลากรขาดความตระหนักบทบาทหน้าที่
ตามขอบข่ายงานที่ได้รับผิดชอบของตนเอง
9. ภายในองค์กรขาดกิจกรรมสร้างความ
ประสานสัมพันธ์สามัคคี
10. บุคลากรขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
11. นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนไม่สามารถสื่อสารได้
12. ครูบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
13. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนจัดทําได้ไม่ต่อเนื่องจริงจัง
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S : Strong (จุดแข็ง)

W : weak (จุดอ่อน)

13. มีการสร้างเครือข่ายในระดับสถานศึกษา,กลุ่ม 14. สถานศึกษามีครุภัณฑ์และเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่
โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เพียงพอและขาดความทันสมัย
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
14. สํานักงานเขตและสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 15. การดําเนินการด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
ศึกษาดูงาน DLTV
นักเรียนไม่ได้ตามเป้าหมาย
16. สถานศึกษาขาดแคลนครูที่ตรงวิชาเอก
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สวนที่ 4
ทิศทางการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษา มีคุณธรรม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสู่
สากล บนรากฐานความเป็นไทย ภายในปี 2562
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบ
หลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่สากล มีคุณธรรม บน
รากฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้เป็น
องค์กรต้นแบบ
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม
นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทางสังคม มีคุณธรรม บนรากฐานความ

เป็นไทย
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพ การบริหารจัดการและการเรียนรู้
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
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กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบ
หลักสูตร
2. พัฒนาคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และมี
คุณธรรม
5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทาง
สังคม มีคุณธรรม บนรากฐานความเป็นไทย
6. เพิ่มศักยภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
7. ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน สู่การ
เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พ.ศ. 2559-2562
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษา มีคณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานสูส่ ากล บนรากฐานความเป็นไทย ภายในปี 2562
พันธกิจ (MISSION) (3)

เป้าประสงค์ (GOAL) (6)

กลยุทธ์ (STRATEGY) (7)

1. ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการให้ประชากร
วัยเรียนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่สากล มีคุณธรรม
บนรากฐานความเป็นไทย

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้า
เรียนและเรียนจนจบหลักสูตร
2. พัฒนาคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการ
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และมีคุณธรรม
5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทางสังคม มีคุณธรรม บน
รากฐาน ความเป็นไทย
6. เพิ่มศักยภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐาน
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานมี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม
4. นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทางสังคม มี
คุณธรรม บนรากฐานความเป็นไทย

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี ใน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้เป็นองค์กร
ต้นแบบ

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ การบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
ต้นแบบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน สู่การเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมายรายปี (%)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
2559 2560 2561 2562
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร
1. ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียน

100

100

100

100

การศึกษาภาคบังคับทุกคน

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ระดับ ชั้น ป.1
2. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ระดับ ชั้น ม.1

2. ประชากรวัยเรียนเรียนจนจบหลักสูตร

99

99

99

100

3. ร้อยละประชากรวัยเรียน
เรียนจบหลักสูตร

กิจกรรมสําคัญ

1. สพป.สพ.1 ปรับปรุงกําหนดเขตบริการ
2. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียน
application web สพป.สพ.1
3. สร้างความตระหนักแนวทางการดําเนินงานตาม
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้ผู้เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พิจารณาจัดการศึกษารูปแบบอื่น ๆ ให้นักเรียน
ขาดโอกาสทางการศึกษา
6. ดําเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ
7. นิเทศ กํากับ ติดตาม
8. วิจัย พัฒนา
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีผลการประเมิน

100 100

100

100 ร้อยละตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์การ

กิจกรรมสําคัญ

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสํานักงาน

ประเมินตามมาตรฐานสํานักงาน

2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้อยู่ใน

เขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีมาก 3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับดีมากทุกมาตรฐาน

(17 ตัวบ่งชี้)

4. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตามคู่มือมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและภายใน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
6. ปรับปรุงพัฒนางานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
7. เก็บรวบรวมรายงานข้อมูลตามแบบติดตามฯ
8. รวบรวม Best Practice ของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.สพ.1
9. เรียบเรียงและสรุปการเขียนรายงาน
10. จัดทํารายงานแบบติดตามฯ และ Best Practice
11. แจ้งรายงานข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน เตรียมรับการติดตาม
และประเมินจากสํานักงานติดตามและประเมินผล สพฐ.
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัด

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมายรายปี (%)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

85

90

95

100

มาตรฐานตามระบบการประกัน

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ํากว่าระดับดี

คุณภาพภายใน

กิจกรรมสําคัญ

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดทําสารสนเทศระดับ
คุณภาพ (A B C D) ของสถานศึกษาในสังกัด
2. พัฒนาบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับ สพป./
ระดับสถานศึกษา
3. สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้ได้มาตรฐาน

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ที่เข้ารับ

85

90

95

100

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 และผ่านการ

ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก

รับรองคณะกรรมการภายนอกจาก สํานักงาน

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

ประเมินคุณภาพของโรงเรียนที่เข้ารับ
การประเมินในแต่ละปี

4. ติดตาม กํากับและนิเทศการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. ประเมินผลระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในสังกัด
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอ
ผลการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)
2559 2560 2561 2562

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสําคัญ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และมีคุณธรรม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

60

75

90

100 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ทุกคนสามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพได้

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน

และมาตรฐานด้านคุณธรรมของผู้บริหาร ครู และ

มาตรฐาน และมีคุณธรรม

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บุคลากรทางการศึกษา

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม

2. จัดทําคู่มือมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานฯและมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงาน
และกิจกรรมปลูกฝังการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
5. สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
6. จัดให้มีกลไกการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
7. เชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญกําลังใจ

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562

กิจกรรมสําคัญ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล มีทักษะทางสังคม มีคุณธรรม บนรากฐานความเป็นไทย
1. นักเรียนปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย

90

95

100

100 1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัย ที่มี

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -

สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่าง

จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล

มีความสุข

เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับเขตพื้นที่ และ
ระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
3

3

3

3

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,
2, 3, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1, 2 จากการทดสอบระดับเขตพื้นที่
โดยใช้ข้อสอบกลาง เพิ่มขึ้น

1. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไกล (DLTV,DLIT) และ BBL
2. พัฒนาแผนการเรียนการสอน และสื่อการศึกษา
ทางไกล ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น
3. จัดการเรียนรู้
3.1 การจัดการเรียนการสอนสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV,DLIT)
3.2 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง (BBL)
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ด้านคํานวณ และด้านการใช้เหตุผล
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

100

100

100

100

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะ

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net)

(1) ภาษาอังกฤษ (2) ICT

จากการทดสอบระดับเขตพื้นที่ และ

และทักษะทางสังคม

ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
3. นักเรียนมีความสามารถด้านภาษา

กิจกรรมสําคัญ

1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 สามารถอ่านออก เขียนได้
2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 และ

(3) ทักษะชีวิต

7. จัดกิจกรรมแข่งขัน ทักษะ และความสามารถทาง
วิชาการและส่งเสริมสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาระบบการวัด และประเมินผล ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ (O-Net,NT)

ป.6 สามารถอ่านรู้เรื่อง คิดคํานวณ

9. พัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่

และใช้เหตุผล

10. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนําเสนอ

3. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ผลการปฏิบัติที่ดี
11. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม

เป้าหมายรายปี (%)

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562
90

95

100

กิจกรรมสําคัญ

100 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะชีวิต

และทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด

และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะ

เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเป็น

เหมาะสมตามช่วงวัย

เครื่องมือการเรียนรู้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย

5. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

90

95

100

100 1. ร้อยละของนักเรียน มีคุณธรรม

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม

จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาธารณะ และยึดหลักปรัชญาของ

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอ

เศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการปฏิบัติที่ดี
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย
6. นักเรียน มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมายรายปี (%)
2559 2560 2561 2562
85

90

95

100

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาพ

กิจกรรมสําคัญ
1. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้อง

กายและสุขภาพจิตที่ดี

2. จัดทําแนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิต

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สพป.สพ.1

ทางกาย การแข่งขันกีฬา -การออกกําลังกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
- ดนตรี - ศิลปะ
5. จัดเวที กิจกรรมการแสดง ด้านการออกกําลังกาย
ด้านดนตรี
6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนําเสนอผลการปฏิบัติที่ดี
8. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)
2559 2560 2561 2562

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสําคัญ

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
1. ทุกกลุ่มงานใน สพป.สพ.1 นําเทคโนโลยีไปใช้ 100

100

100

100

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.สพ.1
นําเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน

100

100

100

100

การบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
3. บุคลากรทุกคนใน สพป.สพ.1 นําเทคโนโลยี
ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

100

100

100

100

ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
80

85

90

95

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนํา
เทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

1. พัฒนาระบบ I-office เพื่อการบริหารจัดการ

ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ศึกษา และการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด

2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สพ.1

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน

ที่นําเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

การใช้เทคโนโลยีด้าน DLIT เพื่อการจัดการ

บริหารและจัดการศึกษา

เรียนรู้

3. ร้อยละของบุคลากรใน สพป.สพ.1 ที่นําเทคโนโลยี 3. จัดทําแนวทางการใช้สื่อ DLIT สําหรับครู

4. ครูและบุคลากรในสถานศึกษานําเทคโนโลยี
5. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ทําหน้าที่

1. ร้อยละกลุ่มงานใน สพป.สพ.1 ที่นําเทคโนโลยี

ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ร้อยละของครูและบุคลากรในสถานศึกษานํา

4. นิเทศ ติดตาม กํากับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

เทคโนโลยีไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริหารและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

5. ร้อยละของครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่นํา

75

80

85

90

ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้

เทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ (DLTV/DLIT)
6. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปรายงานผล

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562

กิจกรรมสําคัญ

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน สู่การเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศอย่างน้อย 1 นวัตกรรม ดังนี้
1.1 ด้านเทคโนโลยี
- DLTV
- DLIT
1.2 ด้านคุณภาพการศึกษาระบบประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
- BBL
- เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่
ที่เป็นเลิศ

1. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
1.1 โรงเรียน กลุ่มงาน เลือกการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ อย่างน้อย 1 ด้าน
1.2 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อ
สู่ความเป็นเลิศ
2. จัดประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
2.1 สร้างเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด
แบบประเมิน ระดับผ่านเกณฑ์
2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์
โรงเรียน กลุ่มงาน

กรอบการกําหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ ตามกลยุทธ์ (ปี 2559-2562)
เป้าหมาย

เป้าหมายรายปี (%)

ตัวชี้วัด

2559 2560 2561 2562

1.3 ด้านคุณธรรม

กิจกรรมสําคัญ
3. จัดเวทีนําเสนอ Best Practice

- เด็กดี มีสุข

4. เผยแพร่ผลงาน Best Practice ของ

- ครูดี มีสุข

โรงเรียน กลุ่มงาน ในรูปแบบที่หลากหลาย
และยกย่องเชิดชูเกียรติ

2. ทุกกลุ่มงานใน สพป.สพ.1 มีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้

2. ร้อยละของกลุ่มงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ

5. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา สพป.สพ.1
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน

- ด้านการให้บริการ

Best Practice และการคงสภาพของผลการ

- ด้านพัฒนาระบบงาน

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

3. สพป.สพ.1 มีโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา

3. โรงเรียนเป้าหมายอย่างน้อย 1 โรงเรียน
เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท.
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สวนที่ 5
การบริหารแผนสูก ารปฏิบตั ิ

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ความสําเร็จใจการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับกลไก
ในการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การดําเนินการสู่ความสําเร็จสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ยึดหลักการบริหาร ดังนี้
1. หลักการเชื่อมโยงและบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ในระดับ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน มีการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรใน
เขตพื้นที่การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยลดความซ้ําซ้อน ของการใช้งบประมาณ
และจัดสรรระดมทรัพยากรร่วมกัน
2. หลักการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม เป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แสวงหาและประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. หลักการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต้องมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่เป็นระบบ วัดผลสําเร็จในการดําเนินการโดยเทียบกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
การนําแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
นโยบายปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาการศึกษา

ทบทวน/ปรับแผน

สังคม/โลกเปลี่ยนแปลง
ความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล

กระบวนการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
เวลา
ผู้ปฏิบัติ
งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
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กระบวนการในการนําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดําเนินการตามแผนภูมิ โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่กําหนดไว้เพื่อจัดทํารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์
2. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มคี วามจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน
2.2 สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์
2.3 กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยจะต้องแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแผนปฏิบัตกิ าร
(Action Plan) โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัด
ความสําเร็จและกําหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์
และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่ เป็นกรอบทิศทาง
การดําเนินงานตามภารกิจ
4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมที่จะนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สําเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการทํางาน
ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน เป็นต้น
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่ ๓๓๓ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒
------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบาย และ
แนวทางการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ได้
ดําเนินการให้สอดคล้อง นโยบายที่กําหนด นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางตาม ยุทธศาสตร์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กิจกรรมสําคัญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
๑. คณะจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กําหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จและกรอบแผนงาน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย
๑. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน
๒. นายสุรพล จานสิบสี
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รองประธาน
๓. นายปัญญา แสงอุทัย
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รองประธาน
๔. นายยงยุทธ์ ยืนยงค์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๕. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๖. นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๗. นายอธิคม ลาพร
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๘. นายประพันธ์ สุดโต
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๙. นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๑๐. นายจําลอง บุญเรืองโรจน์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการ
๑๑. นายละเอียด ศรีโพธิ์พันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
กรรมการ
๑๒. นายสวง รักพงษ์
ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
กรรมการ
๑๓. นายไพฑูรย์ ถาวร
ผู้แทนองค์กรชุมชนใน กพท.
กรรมการ
๑๔. นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาใน กพท.
กรรมการ
๑๕ น.ส.ไพเราะ พุ่มมั่น
ผู้แทนคณะกรรมการ กตป.น.
กรรมการ
๑๖ นายชําเลือง ตรีเดชา
ผู้แทนคณะกรรมการ กตป.น.
กรรมการ
๑๗. นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
กรรมการ
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๑๘. นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
๑๙. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
๒๐. นายบัณฑูร พลเสน
๒๑. นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
๒๒. นายสุรพล รุ่งวิริยพงษ์
๒๓. นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
๒๔. นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
๒๕. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
๒๖. นางสุรนีย์ แสงสนิท
๒๗. นายสุคนธ์ พันธ์สุวรรณ
๒๘. นางพรชรี พลเสน
๒๙. นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
๓๐. นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
๓๑. นายพยัพ สาธุพันธ์
๓๒. นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์
๓๓. นายเชษฐ์ ผิวลออ
๓๔. นายกิตติพศ ศิริสูตร
๓๕. ดร.วรรณี ไทยานันท์
๓๖. นางจิราธร สามารถ
๓๗. นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอม
๓๘. นางเกสรา อารยะจารุ
๓๙. น.ส.สุคนธ์ทิพ สําเนียงดี
๔๐. นางศิริกร วุฒิวรรณกุล
๔๑. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
๔๒. นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
๔๓. น.ส.ชบา พันธ์ศักดิ์
๔๔. นายสินทบ ทองบุญเหลือ
๔๕. น.ส.สร้อยวสันต์ ศรีคําแหง
๔๖. นางจินตนา องค์ปรีชา
๔๗. น.ส.ภูษณิศา หงษ์โต

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคูบัว
กรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
กรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย
กรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม
กรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเสาธง
กรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระธาตุ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ/ผู้ชว่ ยเลขานุการ

๒. คณะดําเนินการอํานวยการและประสานงาน มีหน้าที่จัดทําเอกสาร เตรียมการประชุม วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
บันทึกข้อมูลการประชุม สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. นายปัญญา แสงอุทัย
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประธาน
๒. น.ส.สร้อยวสันต์ ศรีคําแหง ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธาน
๓. นางสาวสุกัญญา พลนิกร นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางมาลี สร้อยสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
๕. น.ส.นวรัตน์ ลาภยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
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๖. นางสุวิมล ระวงศ์
๗. น.ส.นิศรา เจริญผล
๘. นางวิภา ประกอบวิทย์
๑๐. นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
๑๑. นายบุญมี ปิดตาทะสา
๑๒. นายธงชัย ประทีปทอง
๑๓. น.ส.วัชรินทร์ วรรณดิษฐ์
๑๔. น.ส.จารุวรรณ แป้นแจ้ง
๑๕. น.ส.เสาวลักษณ์ เชื้อขํา
๑๖. น.ส.ณฐิฐา บุญญสิทธิ์
๑๗. นางจันทนา ตันทอง
๑๘. น.ส.ภูษณิศา หงษ์โต
๑๙. น.ส.อธิษณัฐ ศรีโปดก

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ช่างสี
ช่างสี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดทํา
เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย
๑. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประธาน
๒. นางพรชรี พลเสน
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รองประธาน
๓. น.ส.อุทัยวรรณ เผนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กรรมการ
๔. นางปราณี บัวชุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กรรมการ
๕. นางวันเพ็ญ นามจิรโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค์ เจ้าพนักงานพัสดุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สําเร็จและบังเกิด
ผลดี แก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายจักรพรรดิ์ จิตมณี )
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่ 516/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ และระดับคุณภาพการประเมิน
ตามกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2559 – 2562
------------------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ปี 2559 – 2562 จนกระทั่งกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการกําหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ัด กิจกรรมสําคัญ และกําหนดระดับคุณภาพการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนั้น
เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2559- 2562 เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนําไปปฏิบัตไิ ด้
จริง จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมสําคัญ และระดับคุณภาพการประเมินตามกลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2559 – 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้
1. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
2. นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
3. นายสุรพล จานสิบสี
4. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
5. นายประพันธ์ สุดโต
6. นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา
7. นายจําลอง บุญเรืองโรจน์
8. นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
9. นายสุคนธ์ พันธ์สวุ รรณ
10. นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
11. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
12. นางพรชรี พลเสน
13. นางสุรนีย์ แสงสนิท
14. น.ส.นิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
15. นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
16. นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช ผู้
17. นายกิตติพศ ศิริสูตร

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กรรมการ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กรรมการ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กรรมการ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กรรมการ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กรรมการ
อํานวยการโรงเรียนวัดสุขเกษม
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ

/18. นางจิราธร สามารถ...
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นางจิราธร สามารถ
นางศิริกร วุฒิวรรณกุล
นางเกสรา อารยะจารุ
นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
น.ส.ชบา พันธุ์ศักดิ์
น.ส.แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร
นางกมลทิพย์ พุทธจํา
นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
น.ส.อธิษณัฐ ศรีโปดก
นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์
นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
น.ส.ณฐิฐา บุญญสิทธิ์
น.ส.สร้อยวสันต์ ศรีคําแหง
นางจินตนา องค์ปรีชา
น.ส.ภูษณิศา หงษ์โต
นางจันทนา ตันทอง

ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สําเร็จและบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้จัดทํา
นางสร้อยวสันต์ ศรีคําแหง
นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์
นางจินตนา องค์ปรีชา
นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
น.ส.ภูษณิศา หงษ์โต
น.ส.อธิษฐ์ณัฐ ศรีโปดก
นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
น.ส.ณฐิฐา บุญญสิทธิ์
นางจันทนา ตันทอง

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบปก
นางจินตนา องค์ปรีชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

