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คํานํา 
 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 
กําหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เสนอต่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้สํานักงบประมาณ ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  กรอบพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559  
ฉบับน้ีขึ้น ในการกําหนดทิศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   

 สํ านั กงานเขตพ้ื นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต  36 ขอขอบคุณผู้ มี ส่ วนเก่ี ยวข้ องทุ กท่ าน 
ที่ให้ ความร่วมมือ ในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559   
จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



สารบญั 
 

        หน้า 
ส่วนที่ 1 บทนาํ 
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    จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   26
ส่วนที่ 4       
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       ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
1. สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลําดับที่ 36 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงราย 
และพะเยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้ังอยู่ที่อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  พ .ศ .2553 ลงวันที่   13  กันยายน  พ .ศ .2553  ดัง น้ี   (1 )  กลุ่ ม อํานวยการ  
(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  (3) กลุ่มนโยบายและแผน  (4) กลุ่มส่ง เสริมการจัดการศึกษา  
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  (6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
และ  ( 7 )  หน่วยตรวจสอบภาย ในที่ จั ด ต้ั งขึ้ นตามประกาศกระทรวงศึ กษา ธิการ  เ รื่ อ ง  
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ลงวันที่   
28 ตุลาคม พ.ศ.2553 

2. สถานที่ต้ัง 
  สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย มศึ ก ษ า  เ ข ต  3 6  ต้ั ง อ ยู่ เ ล ข ท่ี  1 1 1 5 /  2 3  
ถนนไกรสรสิทธ์ิ  ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 และ 
0-5371-2815-6 โทรสาร 0-5360-1450  
Website : http://www.secondary36.obec.go.th  E-mail : secondary36cripyo@gmail.com 
 
3. เขตพื้นที่บริการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีเขตพ้ืนที่บริการในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  2  จังหวัด  ได้แก่ 
 

จังหวัด 
พื้นที ่

(ตร.กม.) อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน
เทศบาล 

อบจ. อบต. นคร/เมือง ตําบล 
เชียงราย 11,678.369 18 124 1,795 1 28 1 114
พะเยา 6,335 9 68 818 2 22 1 47

รวม 18,013.369 27 192 2,613 3 50 2 161



2 
4. แผนท่ีเขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
 

จังหวัด ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
    เชียงราย 593,879 615,017 1,208,896 509,209
    พะเยา 236,671 247,783 484,454 181,374
        รวม 830,500 862,274 1,693 ,350 690,583

ที่มา : สํานักงานสถิติเชียงราย - พะเยา ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2557 

 

 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา 
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6. สถานศึกษาในสังกัด 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีอํานาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน  59 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จํานวน  41 
แห่ง พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 18 แห่ง  บริหารจัดการศึกษากําหนดเป็นกลุ่มโรงเรียน ตามระเบียบสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ดังน้ี   

จังหวัด อําเภอ กลุ่มย่อยที่ สถานศึกษา 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมือง 
2. เวียงชัย  
3. เวียงเชียงรุ้ง 

1 11 
1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
2. โรงเรียนดํารงราษฏร์สงเคราะห์ 
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 
5. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
6. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 
7. โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 
8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  
9. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  
10. โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
11. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

1. พาน  
2. แม่ลาว  
3. แม่สรวย  
4. ป่าแดด  
5. เวียงป่าเป้า   

2 11 1. โรงเรียนพานพิทยาคม 
2. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 
3. โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 
4. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
5. โรงเรียนนครวิทยาคม 
6. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
7. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
8. โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
9. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 
10. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
11. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

1. แม่จัน  
2. แม่สาย  
3. เชียงแสน 
4. แม่ฟ้าหลวง 
5. ดอยหลวง 

3 8 1. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
2. โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
3. โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
4. โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม 
5. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
6. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
7. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
8. โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 
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จังหวัด อําเภอ กลุ่มย่อยที่ สถานศึกษา 

 
 
 
 
เชียงราย 

1. เทิง  
2. เชียงของ  
3. เวียงแก่น 
4. พญาเม็งราย 
5. ขุนตาล 

4 11 1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม  
2. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
3. โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
4. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
5. โรงเรียนแม่ตํ๋าตาดควันวิทยาคม  
6. โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  
7. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
8. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
9. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
10. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  
11. โรงเรียนพญาเม็งราย 
 

พะเยา 1. เมือง  
2. แม่ใจ  
3. ดอกคําใต้ 
4. ภูกามยาว  

5 9 1. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
2. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  
3. โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 
4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 
5. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
6. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 
7. โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม 
8. โรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม 
9. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

1. จุน  
2. เชียงคํา  
3. เชียงม่วน  
4. ภูซาง  
5. ปง 

6 9 1. โรงเรียนจุนวิทยาคม 
2. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
3. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  
4. โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
5. โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 
6. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
7. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
8. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
9. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 
 

รวม 27 6 59 
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7. อํานาจหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
   7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37  
มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
   1) ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่
กําหนดในมาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
   2) ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3) ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
   4) รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายอ่ืนกําหนด 
  7.2  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังน้ี 
   1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
   2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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   9) ดําเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
ด้านการศึกษา 
   11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในฐานะสํ า นักงานผู้ แทนกระทรวงศึ กษา ธิการ ใน เขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
   12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

8.  โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

   
 
 
 
 
            

 
 
 

 
 
    

           
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 คณะกรรมการ

เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ก.ต.ป.น.  

เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
อํานวยการ 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

ศูนย์ประสานการบรหิารจัดการมัธยมศกึษาเขต 36 (พะเยา) 
- งานอํานวยการ 
- งานบริหารบุคคล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  9.1 จํานวนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหน่ง และกลุ่ม/ศูนย์ 

ท่ี ตําแหน่ง/กลุ่ม 
อัตรากําลัง(คน) 

กรอบ มีแล้ว ขาด
1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 -
2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 4 1
3 กลุ่มอํานวยการ 8 6 2
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 8 8
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  10 4 6
6 กลุ่มนโยบายและแผน 9 4 5
7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 6 7
8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 23 10 13
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 1
10 อัตราจ้าง - 15 -

                รวม 88 60 43
 9.2 จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จําแนกตามจังหวัด และสายงาน 

ท่ี จังหวัด/สายงาน จํานวน(คน)

1 จังหวัดเชียงราย (41 แห่ง)
1. ผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการโรงเรียน) 
2. ครูประจําการ (ครู/ครูผู้ช่วย) 
3.  พนักงานราชการ 
4.  ครูอัตราจ้าง 
5. ลูกจ้างประจํา 
6. ลูกจ้างช่ัวคราว 

 
107 

1,789 
89 
129 
149 

- 
                      รวม         จังหวัดเชียงราย 2,263 

2 จังหวัดพะเยา (18 แห่ง) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการโรงเรียน) 
2. ครูประจําการ (ครู/ครูผู้ช่วย) 
3. พนักงานราชการ 
4. ครูอัตราจ้าง 
5. ลูกจ้างประจํา 

 
52 
904 
54 
81 
60 

                       รวม         จังหวัดพะเยา 1,187 
                       รวม         เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3,450 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพม.36 
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10. ข้อมูลนักเรียน/แผนการรับนักเรียน จาํแนกรายจังหวัด และระดับช้ัน 

ที่ จังหวัด/ระดับชั้น 
ปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559
1 เชียงราย  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 7,364 7,529 7,449 7,306 7,159
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 6,286 7,364 7,521 7,449 7,306
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 6,590 6,286 7,364 7,521 7,449
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20,240 21,171 22,334 22,276 21,914
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 5,832 4,688 4,529 4,688 4,589
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 6,810 4,832 4,688 4,529 4,688
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 6,098 6,810 4,832 4,688 4,529
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,740 16,330 14,049 13,095 13,806
 รวมทั้ง 2 ระดับ 38,980 37,501 36,383 36,181 35,720
2 พะเยา  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 3,374 3,270 3,374 3,240 3,349
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 3,297 3,374 3,270 3,374 3,240
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 3,612 3,297 3,374 3,270 3,370
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10,283 9,941 10,018 9,884 9,959
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 3,102 3,633 2,801 2,964 3,048
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3,633 3,102 3,633 2,801 2,964
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 3,529 3,633 3,102 3,633 2,801
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,264 10,368 9,536 9,398 8,613
 รวมทั้ง 2 ระดับ 20,547 20,309 19,544 19,282 18,572
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30,523 31,112 32,352 32,160 31,873
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29,004 26,698 23,585 23,303 22,419
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ที่ จังหวัด/ระดับชั้น 
ปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559
 รวมทั้ง 2  ระดับ สพม.เขต 36 59,527 57,810 55,937 55,463 54,292

ที่มา : ปีการศึกษา 2555-2559 จากการคาดคะแนนแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  
และปีการศึกษา 2558 ข้อมูล 10 มิถุนายน  2558  สพม.36 

 

 

 

 

11. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง (พ.ศ.2559 – 2558) 

จังหวัด จํานวนโรงเรียน 
ได้มาตรฐาน สมศ. ไม่ได้มาตรฐาน สมศ.
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

     เชียงราย 41 41 100 - -
     พะเยา 18 18 100 - -
รวม สพม.เขต 36 59 59 100 - -

       ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  สพม.เขต 36 
   11.2 ผลการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

 ผลการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มาตรฐาน 
ระดับมาตรฐานการประเมิน 

ดีมาก
(3.50-4.0) 

ดี
(2.75-3.49) 

พอใช้ 
(1.75-2.74) 

ปรับปรุง
(ตํ่ากว่า 1.74) 

มาตรฐานที่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร
จัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

3.45 

  

มาตรฐานท่ี  2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา       

2.85 
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มาตรฐานท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
กํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง                         

3.45 
  

มาตรฐานที่ 4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร
อัตรากําลั ง ใ ห้ เ กิดประโยชน์สู งสุด ต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
การเป็นมืออาชีพ                                 

3.33 

  

มาตรฐานที่ 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้าง
และพัฒนาเค รือข่ ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา   

2.35 
  

  ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.36 
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  11.3 ผลต่างของคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในระดับเขตพื้นที่และระดับ สพฐ.  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 – 2557  
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพืน้ที่ คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.

ปี 2557 ปี 2556 ผลต่าง ปี 2557 ปี 2556 ผลต่าง
ภาษาไทย 37.05 47.47 -10.42 35.39 44.43 -9.04
สังคมศึกษาฯ 48.93 41.51 7.42 46.94 39.48 7.46
ภาษาอังกฤษ 27.79 31.25 -3.46 27.09 29.99 -2.90
คณิตศาสตร์ 32.08 26.78 5.30 29.59 25.41 4.18
วิทยาศาสตร์ 42.13 40.89 1.24 38.77 38.04 0.73

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 37.59 37.58 0.01 35.55 35.47 0.08
สุขศึกษาและพลศึกษา 62.93 61.72 1.21 59.72 58.72 1.00
ศิลปะ 44.32 45.22 -0.90 43.24 43.88 -0.64
การงานอาชีพฯ 48.14 47.32 0.82 45.87 44.82 1.05

เฉลี่ย 8 วิชา 42.91 42.77 0.14 40.82 40.59 0.23
 
 11.4  ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับเขตพื้นที่และระดับ สพฐ.  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 – 2557 

                 ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.36 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพืน้ที่ คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.

ปี 2557 ปี 2556 ผลต่าง ปี 2557 ปี 2556 ผลต่าง
ภาษาไทย 51.44 49.95 1.49 51.41 49.87 1.54
สังคมศึกษาฯ 37.30 33.23 4.07 36.81 33.19 3.62
ภาษาอังกฤษ 22.79 24.94 -2.15 23.12 25.05 -1.93
คณิตศาสตร์ 21.57 20.44 1.13 21.72 20.43 1.29
วิทยาศาสตร์ 32.95 31.14 1.81 32.67 30.60 2.07

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 33.21 31.94 1.27 33.14 31.82 1.32
สุขศึกษาและพลศึกษา 53.38 63.06 -9.68 52.48 62.46 -9.98
ศิลปะ 34.56 28.89 5.67 34.90 29.17 5.73
การงานอาชีพฯ 50.26 51.14 -0.88 49.71 50.71 -1.00

เฉลี่ย 8 วิชา 38.03 37.85 0.18 37.84 37.67 0.17
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษาของ 

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พ.ศ.2554 - 2558 ดังน้ี 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

จุดเนน้และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน 
1. กระแสพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรปูการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 

     “ให้ครูสอนเด็กให้มีนํ้าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า 
ช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
     “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคณุค่าของความสามัคคี” 
  2. นโยบายนายกรัฐมนตร ี

    1) ทําให้เรว็ มีผลสัมฤทธ์ิภายใน กันยายน 2559 ใหม้ากท่ีสุดที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
    2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
    3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
    4) เร่งปรับหลักสูตร/ตําราแต่ละกลุ่มใหเ้หมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา 
    5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา เข้าทํางาน AEC  

ให้ทันปีน้ี ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 
    6) ปรับหลกัสูตร ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
    7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
    8) ลดความเหลื่อมล้ํา จดัการศึกษาใหท้ั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
    9) นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
    10) เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบ แต่เรียนให้ได้ทกัษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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นโยบายด้านการศึกษา 
นโยบายทั่วไป 
1. การจัดทําแผนงานโครงการเร่ิมใหม่ 
    - ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทําเพ่ืออะไร 
    - ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างที่

ต้องทําเพ่ือให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องทําก่อน อะไรที่ต้องทําที่หลัง 
   - ต้องมีฐานข้อมูลทีแ่น่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขาอะไรบ้าง 

แต่ละสาขา ต้องการก่ีคน ฐานข้อมูลที่ดีจะทําให้การวิเคราะห์แม่นยํา 
2. การปรับปรงุแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
    - หาปัญหาที่ผ่านมาทําไมทําไม่สําเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู 

ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางคร้ังไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 
3. แผนงาน/โครงการพระราชดําร ิ
    - โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
    - โครงการไหนเป็นดําริของพระองค์ใดทําแล้ว กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
4. งบประมาณ 
    - โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 
    - การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จําเป็นเท่าน้ัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทําแผนงานโครงการ

บางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธ์ิ 
    - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    - ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบข้ามแท่งก่อนไปบูรณาการกับสํานักงบประมาณ 
5. เนน้การสื่อสารภายในและภายนอกองคก์ร 
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    - จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล 
โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรองได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

    - ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 
6. อํานวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

     - เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกัน
ต่อต้านผู้อํานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกช้ัน โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ 
ให้ทุกหน่วยไปกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทําการซักซ้อม) อย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด 
 
 

   - ใครต้อง Take Action 
   - การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวทําอย่างไร 
   - การรายงานด่วน ฯลฯ 
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
   - ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกําหนดหลักสูตร 
   - การรับนักเรียนเข้าไปทํางานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 
8. จะให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆแต่ละแท่งเข้าทํางาน 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที ่
   - สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู ้
   - สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ต้ังไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา 
   - ผลลัพธ์ที่ต้องการ เน้ือหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีการนาํ ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง 

       - ปัจจุบันได้ดําเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุ
เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร 
เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 
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12. ให้ความสาํคัญกับเทคนคิการสอนและการสื่อ 
13. ให้ความสาํคัญกับบรรยากาศในการทาํงาน 
     - ให้ความสําคัญกับการประดับธงประจําพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทยใน

หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 
     - ความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
     - การรักษาความปลอดภัย 
     - แผนเผชิญเหตุ 
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู 
      - เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพฒันาผูเ้รียน ทัง้ความรู้และ

คุณลักษณะ และทักษะชีวิต 
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาท ิ
      - โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอก

ห้องเรียน 
      - สามารถดําเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น  

รําอวยพร การแสดง 
      - ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 
 

นโยบายด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
  1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

    - ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 

    - กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง เป็นต้น 

2. การดูแลเด็กออกกลางคนั 
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    - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเร่ืองน้ี  
หากเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทํางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อ 
ในสถานศึกษาของ กศน. 

3. ปรับปรุงหลักสูตร 
    - การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ

แล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 
    - ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว 
    - ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ใหนั้กเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจํา 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     - การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มคีรูสอนไม่ครบช้ันเรียน 
     - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน

โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
5. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
     - ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 
6. การประเมินคร/ูนักเรียน/โรงเรยีน 
     - การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษา

กับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะ 
ให้เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

 
 
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
    - ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย  
      1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่าย

ตามความเสน่หา จะทําให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี  
      2) ระบบการซ่อมบํารุง ควรต้ังทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบํารุงดูแลรักษาอย่างต่อเน่ืองทุกวงรอบ

การใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
เพ่ือให้การบํารุงรักษามีความต่อเน่ือง  
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      3) การจําหน่าย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
8. การดูแลเรือ่งสวัสดิการ 
    - ให้ความสาํคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลือ่นตําแหน่ง วิทยฐานะ 
    - การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูจํานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะน้ีได้มีการวางแนวทาง และ

จัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหน้ีลง  
ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างจิตสํานึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 

9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
    - ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา

และทุกสังกัด 
    - ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ 

สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2558 
 
แนวทางการทาํงาน 

ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการทํางาน 3 ลักษณะ เพ่ือขับเคลื่อน
งานด้านการศึกษาข้างต้นทั้งหมด ได้แก่ 

- ทํางานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก 
ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

- ทํางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมีการส่ังงาน 
ไปแล้ว จะไม่หยุดน่ิงอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานน้ันต้องข้ามแท่ง  
ก็จะต้องข้าม อย่าไปหยุดและจะไม่มีหยุด 

- ทํางานแบบ Lively คือการทํางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะทํางานแบบน้ีได้ ผู้ร่วมงานต้อง
มีความเข้าใจเน้ืองานตรงกับเรา จึงพยายามท่ีจะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเน้ืองานท่ีจะทํา สร้างให้เห็น
ประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่กําลังทํา เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะทํา 
เพราะใจเราจะไม่ต่อต้าน ถึงแม้จะเหน่ือยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทํางาน ทั้งน้ี  
ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อํานวยการสํานัก 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จนถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาต่างๆ ที่จะต้องขับเคล่ือนตาม
กันไปทั้งหมด 
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นโยบายและจุดเน้น สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังน้ี 
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และ
การคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน 
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
  5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดีทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาค
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ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วม และ 
การประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะ
จูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่ 
  10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ต่ืนตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้
การศึกษานําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์  
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
พันธกิจ  
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา  
เป้าประสงค์  
    1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
    2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
    3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม  
การทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  
    4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
    5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการทํางาน เน้นการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
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    6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกําหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ผลผลิต  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต คือ  
    1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
    2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
    3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
    5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 โดยมีหน่วยกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดจุดเน้นการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปน้ี  
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3  
  1.1.3 นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก  เขียนได้  
ด้านคํานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม  
  1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนวท้ังโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  
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  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร  
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสม ตามช่วงวัย  
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ 
ทางสังคมที่เหมาะสม  
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ  
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา  
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่ พิ เศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน  
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองคค์วามรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
     2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม  
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     2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
     2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
     2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
     2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  
 2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
 3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน  
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักเรียนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน  
จัดทําแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ  ติดตามตรวจสอบ  
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง  
      3.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ นักเรียนมีผลสัมฤท ธ์ิทาง  
การเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง  
 3.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกระดับ  ส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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    3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ทั้งส่วน 
กลางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 



ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษาของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เป้าประสงค์หลัก และประเด็นกลยุทธ์ เพ่ือการพัฒนาและการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  เป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงภายใต้ความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ” 

อัตลักษณ์ (Identity) 
“บริการประทับใจ โปร่งใสฉับไว มีวินัยสามัคคี ดีพร้อมคุณธรรม น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
  1. องค์กรคุณภาพ หมายถึง 
   1.1  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : เป็นองค์การที่ซึ่งบุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถสร้างผลงานได้ตามความปรารถนาอีกทั้งเป็นแหล่งสร้าง
ความคิดทางปัญญาโดยการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ร่วมกันโดยกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) 
   1.2 เป็นองค์กรที่ใช้ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่และเป็นองค์กรคุณภาพ ได้แก่  
การประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management: RBM) ระบบการ
บริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย (Network Management System) การบริหารจัดการคุณภาพ
ภาค รัฐ  (Public Sector Management Quality Award: PMQA) สํ านักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ให้สามารถ ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา สถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
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ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้ตามมาตรฐานของชาติ ประกอบไปด้วย Man หมายถึง การบริหาร
กําลังคน  จะใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด  
 
 
 

Money หมายถึง การบริหารเงิน  จะจัดสรรเงินให้ ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่ สุดและให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเป็นประโยชน์ต่อราชการ Materials หมายถึง การบริหารวัสดุในการ
ดําเนินงาน จะทําให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด และจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และ Management 
หมายถึงการจัดการ ที่มีกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
   1.3  เป็นองค์กรที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศึกษา ได้แก่ มีระบบฐานข้อมูลสําหรับการบริหารที่เป็นมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเก่ียวข้องผ่านระบบเครือข่าย มีศูนย์ปฏิบัติด้าน ICT มีระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพ่ือใช้ 
ในการบริหารงาน มี Software สําหรับการบริหารและพัฒนาระบบ มีโปรแกรมประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงาน มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มีเว็บไซด์เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
   1.4 เป็นองค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตบริการ(Service Mind) ได้แก่ บุคลากรให้บริการด้วย
ความประทับใจ รวดเร็ว มีความโปร่งใส มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี และเป่ียมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

  2 . ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน ระ ดั บ มั ธยม ศึ กษ า  หม ายถึ ง  การจั ด ก ารศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบที่
เห ม าะสม  อ ย่ างทั่ วถึ ง  เท่ า เที ย มและมี คุ ณ ภ าพ ตามหลั ก สู ต รและม าตรฐานก ารศึ กษ า 
ขั้นพ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

  3. บนวิถี ชีวิตแห่งความพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษายึดหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่  1) ความพอประมาณ  2) ความมีเหตุผล 3) มีภูมิคุ้มกันที่ ดีพร้อม 
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง  2 เง่ือนไข คือ 1) มีความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ได้แก่คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  
ได้แก่ ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีนํ้าใจ 

  4. ความร่วมมือของทุกภาคส่วน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้องที่มาจาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
ที่เหมาะสม 
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  5. สู่มาตรฐานสากล หมายถึง การจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล (World-Class Standard)  
ของสถานศึกษาที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สามารถ
เรียนรู้ ด้ วยตัวเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชี วิต  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่ อสารได้  2 ภาษา  
ล้ําหน้าความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

 

 
 
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 
เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม  
การทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  
4. สถานศึกษามีประสิท ธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น พ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 บูรณาการการทํางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงกําหนด 
กลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
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 กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  
                      ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการดําเนินงาน 5 ผลผลิต คือ  
1. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
2. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 โดยมีหน่วยกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 41 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา จํานวน 18 โรงเรียน 
รวมท้ังสิ้น 59 โรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
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 สํ านักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา  เขต  36  ได้ กํ าหนดจุด เน้นการดําเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
 
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปน้ี  
  1.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  1.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
  1.1.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ 
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  
  1.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสาร  
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสม ตามช่วงวัย  
 
 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ 
ทางสังคมท่ีเหมาะสม  
  1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ  
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา  
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน  
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  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
     2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม  
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     2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
     2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
     2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
     2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผล  
 2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
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 3.1 สถานศึกษา บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน  
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน ทําแผนพัฒนา 
เป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง  
      3.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง  
 3.2 หน่วยงาน/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดทุกระดับ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    3.2.1 หน่วยงาน/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดทุกระดับ และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    3.2.2 หน่วยงาน/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดทุกระดับ และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากร 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4 
รายละเอียดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 
 

 1.  งบประมาณบริหารจัดการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา   
     สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 5,000,000 บาท สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 ได้จัดทําโครงการ/ กิจกรรม ในการบริหารจัดการสํานักงาน และการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 
  1.1 งบบริหารสํานักงาน   จํานวน   3,500,000   บาท 

1.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน   1,500,000   บาท 
    รวมจํานวน   จํานวน   5,000,000   บาท 

 2. งบประมาณสําหรับเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
     สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ พร้อมทั้ง

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคํานึงถึงศักยภาพของแต่ละเขตพ้ืนที่และนําแผนปฏิบัติการประจําปี  
พ.ศ.2559 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และให้บูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รับจัดสรรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  จํานวน 3,000,000 บาท 
 โดยสรุป สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท  
แยกเป็น ดังน้ี 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน สําหรับเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
จํานวน 2,560,000 บาท 

2. งบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ์ฯ  จํานวน 5,440,000 บาท 
รายละเอียดตามรายการงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน และงบประมาณตามโครงการ
กิจกรรม ดังน้ี 
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1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    งบดําเนนิงาน คา่ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ท่ี รายการ รวมท้ังสิ้น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบเพิ่มเติม
(ตค.-ธค.58) (มค.-มีค.59) (เมย.-มิ.ย.59) (กค.-กย.59) 

  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   

1 
ค่าเบี้ยประชุมองค์คณะบุคคล 2 คณะ 
(กพท.และกตปน.)        10,000       2,500        2,500         2,500        2,500  

2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะ (ทีมผู้บริหาร)      250,000     62,500     62,500     62,500       62,500 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      200,000     50,000     50,000     50,000       50,000 
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง        50,000     12,500     12,500     12,500       12,500 
5 ค่าวัสดุสํานักงาน และวัสดุอ่ืนๆ      150,000     37,500     37,500     37,500       37,500 
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เชียงราย)      300,000     75,000     75,000     75,000       75,000 
7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(พะเยา)        36,000     9,000      9,000       9,000        9,000 
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร        22,000      5,500      5,500       5,500        5,500 
9 ค่ากําจัดขยะมูลฝอย และกําจัดปลวก        24,000      6,000      6,000       6,000        6,000 
10 กลุ่มนโยบายและแผน      100,000     25,000     25,000     25,000       25,000 
11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      100,000     25,000     25,000     25,000       25,000 
12 กลุ่มบริหารงานบุคคล      120,000     30,000     30,000     30,000       30,000 
13 กลุ่มอํานวยการ      100,000     25,000     25,000     25,000       25,000 
14 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      100,000     25,000     25,000     25,000       25,000 

15 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา      100,000      25,000       25,000      25,000       25,000  

16 หน่วยตรวจสอบภายใน        30,000      7,500      7,500       7,500        7,500 
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา        30,000      7,500      7,500       7,500        7,500

18 
ศูนย์ประสานการจัดการมัธยมศึกษาเขต36  
(พะเยา)      160,000      40,000       40,000      40,000       40,000  

  รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    1,882,000   470,500   470,500    470,500     470,500 
  ค่าสาธารณูปโภค     
1 ค่าโทรศัพท์ (เชียงราย)      120,000     30,000     30,000     30,000       30,000 
2 ค่าโทรศัพท์ (พะเยา)        30,000      7,500      7,500       7,500        7,500 
3 ค่าประปา (เชียงราย)        35,000      8,750      8,750       8,750       8,750 
4 ค่าประปา (พะเยา)        10,000      2,500      2,500       2,500        2,500 
5 ค่าไฟฟ้า (เชียงราย)      300,000     75,000     75,000     75,000       75,000 
6 ค่าไฟฟ้า (พะเยา)        80,000     20,000     20,000     20,000       20,000 
7  ค่าไปรษณีย์ (เชียงราย)      100,000     25,000     25,000     25,000       25,000 
8 ค่าไปรษณีย์ (พะเยา)          3,000         750         750         750           750 

  รวมค่าสาธารณูปโภค      678,000   169,500   169,500    169,500     169,500 
  รวมทั้งสิ้น    2,560,000   640,000   640,000    640,000     640,000 
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หมายเหตุ  :  ถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 
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2. งบสาํหรับดําเนนิงานพฒันาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ์ สพม.36  จํานวน 5,440,000 บาท 
 

ประเด็นกลยุทธ์ สพม.36 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 
เพิ่มเติม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษา 9 850,000  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพมีคุณภาพ 

13 650,000
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา 14 1,756,000  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 23 2,184,000  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 59 5,440,000  
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 กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูลออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 36 
ประจําปี 2559 

    70,000 นางนรินทร ชมชื่น 

2 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 36    100,000 นางนรินทร ชมชื่น 
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก    120,000 น.ส.คัชรินทร ์ มหาวงศ์ 
4 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ผลสมัฤทธิ์สูง     20,000 น.ส.คัชรินทร ์ มหาวงศ์ 
5 ทักษะอาชีพและศตวรรษที ่21     50,000 นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ 
6 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่มีประสทิธิภาพโดยภาคีเครือข่าย     50,000 นางบุษกร  เชื้อสีดา 

7 
นําเสนอกระบวนการจากผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)เพื่อพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่21อย่างยั่งยืน 

   150,000 น.ส.ปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ 

8 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    230,000 
นางพรจรรย์  พัชรมณี 
น.ส.นิภาพร หาญพิพัฒน์ 

9 ส่งเสริมศักยภาพการประเมินผลภาคปฏิบัติ 3 กลุ่มสาระ ที่ไม่ได้สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559     60,000 น.ส.พัทธนันท์  สุดยอด 
  รวม  850,000 
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 กลยุทธ์ ที่ 2 การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รบัโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพ 
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ 30,000 นางสาวสุภมาส  จินะราช 
2 โรงเรียนคุณธรรม 50,000 นางสาวสุภมาส  จินะราช 
3 ***“Osotspa Road to University 2016” จังหวัดเชียงราย 20,000 นางจิตรา  ปันแก้ว 
4 ***ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 50,000 นางจิตรา  ปันแก้ว 
5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 20,000 นางจิตรา  ปันแก้ว 
6 กิจกรรมเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2559 20,000 นางจิตรา  ปันแก้ว 

7 
แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและการแสดงผลงานทางวิชาการของครู สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจําปี 2559 30,000 นางสาวอําภาพร  สุภาวงศ์ 

8 
สร้างบ้านคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 
5 ธันวาคม 2558 

30,000 นางสาวอําภาพร  สุภาวงศ์ 

9 คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ต้นแบบดีเด่น ประจําปี 2559 50,000 นางสาวอําภาพร  สุภาวงศ์ 
10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 130,000 นายประภาส  ตั๋นคํา 
11 การส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจําปี 2559 70,000 นางสุทรา  เชียงแสน 
12 ค่ายสภานักเรียน “แกนนําหยุดยั้งปัญหา ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 100,000 นางรัชดา  รักษาศิลป์ 
13 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรยีนสุจริต 50,000 นางรัชดา  รักษาศิลป์ 

  รวม 650,000
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 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  74,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 
พัฒนาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางมือ
อาชีพ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 36   

60,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาํหรับผู้บริหารสถานศึกษา 40,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด 6,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  รวม 180,000
  งบพัฒนาบคุลากร
5 จัดจ้างบคุลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการสนับสนุน การดําเนินงานของ สพม.36 จํานวน 18 ตําแหน่ง 740,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา SPM36 Model 300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7 พัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน (ผอ.สพม.36 และบุคลากรในกลุม่) 48,000 กลุ่มนโยบายและแผน  
8 พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (รอง ผอ.สพม.36 ผู้ดูแลกลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม) 72,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

9 
พัฒนาบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (รอง ผอ.สพม.36 ผู้ดูแล
กลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม) 

64,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

10 พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 16,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 
11 พัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (รอง ผอ.สพม.36 ผู้ดูแลกลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม) 56,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
12 พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 96,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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13 พัฒนาบุคลากรกลุ่มอํานวยการ (รอง ผอ.สพม.36 ผู้ดูแลกลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม) 88,000 กลุ่มอํานวยการ 
14 พัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 96,000 ศูนย์ประสานงานฯ 
  รวมงบพัฒนาบุคลากร 1,576,000   
  รวมทั้งสิน้ 1,756,000   

 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 120,000 นางสาวอรัญญา แยงเจริญ 

2 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกํากับตรวจติดตามและประเมนิผลการบริหารจัดการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

30,000 นางนิยดา  พรหมเทพ 

3 ***โครงการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 60,000 นางศศิวิมล  วิกุล 

4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2560 และการจัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร
และสิ่งก่อสร้างระยะ3ปี(2561-2563) 

30,000 นางนิยดา  พรหมเทพ 

5 โครงการพัฒนาคณะกรรมการ กพท., อกคศ., กตปน. 375,000 นางสาวอรัญญา แยงเจริญ 

6 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจติดตามนโยบายทางการศึกษาในระดับ กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
นายกฯ และ สพฐ. 

30,000 นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง 

7 โครงการประเมินสํานักงาน ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2558 30,000 นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง 

8 
โครงการพัฒนาส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบ AMSS++, SMSS++, E-
office, GIS, Web Site ของ สพม.36 

80,000 นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง 

9 
***โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนการสอนทางไกล DLTV, DLIT โรงเรียนในสังกัด 
สพม.36 

50,000 นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง 

10 ***โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพม.36 45,000 นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง 
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11 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของ ร.ร ที่เป็นหน่วยเบิกในสังกัด 30,000 นายกฤษกร  กองคํา 
12 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ สพม.36 50,000 นางศรีอุไร  โพธิเจริญ 

13 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเตรียมความพร้อมของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด สพม.36 ที่
เกษียรอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 

15,000 นางเพ็ญนภา  โกพัฒน์ตา 

14 การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 23,000 นางสาวกนกพร  จีระวงค์ 
15 การติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 35,000 นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล 

 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ 

16 การส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 42,000 นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล 

17 
โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ e-news, e-network เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาคมอาเซียน 

25,000 นางสาวแสงเดือน   สันธิ 

18 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 60,000 นางสายสุดา  ใจกล้า 
19 ***การอบรมพัฒนาบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 110,000 นางสายสุดา  ใจกล้า 
20 อบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ สพม.36 35,000 นางสายสุดา  ใจกล้า 
21 การประชุมทีมบริหาร สพม.36 25,000 นายไมตรี  วงค์เมือง 
22 การพัฒนาบุคลากรในการขบัขี่รถยนต์ของสํานักงาน 20,000 นายชุมพล  วิเชียรพัฒน์ 
23 ส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. (CEO) 864,000 ผู้อํานวยการ สพม.36 

  รวม 2,184,000
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 สรุปงบบริหารจัดการ สพม.36 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที่ รายการ งบประมาณ งบเพิ่มเติม หมายเหตุ
  งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจดัสรร ปี 2559   8,000,000 *** ปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรร 

  รวมประมาณการรายจ่าย      7,136,000 7 พ.ย. 57 = 3,000,000 บาท 

  คงเหลือ (งบ CEO)        864,000 24 พ.ย. 57 = 1,500,000 บาท 
  ประมาณการรายจ่าย 21 เม.ย. 58 = 1,912,320 บาท 
1 ค่าตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ 1,882,000 27 พ.ค. 58 = 1,000,000 บาท 
2 ค่าสาธารณูปโภค 678,000 25 ส.ค. 58 = 1,000,000 บาท 

  รวมค่าตอบแทน ใชส้อย วัสด ุสาธารณูปโภค      2,560,000 รวม  8,412,320 บาท 
3 งบพัฒนาคุณภาพ 
  3.1 ค่าจ้างบคุลากร 18 ตําแหน่ง 12 เดือน (ขับรถเพิ่ม 1 คน/10,000/10เดือน)         740,000 ประมาณการ 634,224 บาท
  3.2 งบพัฒนาบุคลากร จํานวน 67 คน (ประเด็นกลยุทธ ์ที่ 3)         536,000 ปี 59 = 8,000 x 67 คน
  3.3 งบพัฒนาบุคลากร (สําหรับใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ)         300,000 
  3.4 งบพัฒนาตามประเด็นกลยุทธ์ สพม.36 (แลกเป้า สพม.)
       (1) ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 1         850,000 
       (2) ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 2         650,000 
       (3) ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 3         180,000 
       (4) ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 4       1,320,000 
       รวมงบพฒันาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์      3,000,000 
  รวมงบพัฒนาคุณภาพ      4,576,000 
  รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น      7,136,000    
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ส่วนท่ี 5 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ  

 

 
 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน และสถานศึกษา
ในสังกัด โดยมีกระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
 

กระบวนการนําแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
พัฒนา ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร้อมกําหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด  
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม 
ตามระยะเวลาที่ปฏิทินการบริหารแผนกําหนด 
 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา การปฏิบัติ

ตุลาคม 2558 

(1) สพม.36 แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ของ สพฐ.ให้ กลุ่มต่างๆ และสถานศึกษาในสังกัด 
(2) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ สพม.36 
(3) แจ้งกรอบงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สพม.36 

ตุลาคม - พฤศจิกายน  2558 จัดทําแผนปฏิบัติการ สพม.36
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ขอรับความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ สพม.36 จาก กพท. 
10 กรกฎาคม 2559 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
10 ตุลาคม 2559 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 - 10 ตุลาคม 2559) 
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