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ปรระจําปงบบประมาณ พ.ศ. 2555

สํานันกงานเเขตพื้นที่การศึกษามั
ก ธยมศึกษษา เขตต 1

กลลุมนโยบบายและะแผน
สํสานักงาานเขตพืพื้นทีก่ ารรศึกษามัมัธยมศึกกษา เขขต 1

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
เปนผูน าํ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ บนพืน้ ฐานความเปนไทย

“รักความเปนไทย กาวไกลสูส ากล”

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในฐานะที่เปนสวนราชการที่
จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ณ วันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 2553 และมีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ นับวาเปนภารกิจที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพเพื่อเปนกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
เพื่อใหการดําเนินงานตามภาระหนาทีท่ ี่รับผิดชอบประสบผลสําเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการรวมกันระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด การจัดทําแผนไดยึดถือนโยบายของรัฐบาล และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํา นักงานเขตพื ้ นที ่ก ารศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 1 และสถานศึ กษาควบคู  กัน ไป โดย
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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บริบท
สํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 1 จั ดตั ้ ง ขึ ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบดวยทองที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต
สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน
ทุงครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด
บางกอกนอย บางกอกใหญ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยูที่ เขตราชเทวี
มีอาํ นาจหนาที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ขอ 3 ให
สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความตองการของทองถิ่น
2. วิ เคราะหการจัดตั ้งงบประมาณเงิน อุดหนุ น ทั่ วไปของสถานศึกษา และ
หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตน
รับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
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6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่
การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
สวนราชการภายในและอํานาจหนาที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ขอ 4 ใหแบงสวน
ราชการสํานักงานเขต ดังตอไปนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานบุคคล
3. กลุมนโยบายและแผน
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
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และขอ 5 ใหสวนราชการสํานักงานเขต มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวน
ราชการในสังกัด
(ฉ) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร
(ช) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เขตพื้นที่
การศึกษา
(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตางๆ
(ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขต ที่มิใช
งานของสวนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต สถานศึกษา
และหนวยงานทางการศึกษา
(ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2. กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
(ข) สรรหา บรรจุ แต ง ตั ้ ง ย า ย โอน และการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ง) พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(จ) ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่
การศึกษา
(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นตํ่าและเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
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(ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํ ารายงานประจํ าปที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษา
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
3. กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
(ข) จั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของ
ทองถิ่น
(ค) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจง
การจัดสรรงบประมาณ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ปฏิบัติ งานรวมกับ หรือสนับสนุ นการปฏิบัต ิงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู  พ ิ ก าร ผู  ด  อ ยโอกาสและผู  มี
ความสามารถพิเศษ
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(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การ
พิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริม
ปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัต ิงานรวมกั บหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื ่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
5. กลุ  ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา มี อ ํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด
และการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
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(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งาน
บัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอบขายภารกิจและขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนโรงเรียน
ที่
เขตปกครอง
จํานวน ที่
เขตปกครอง
จํานวน
1 พญาไท
1
13 ราษฎรบูรณะ
2
2 บางซื่อ
3
14 จอมทอง
3
3 ดุสิต
5
15 คลองสาน
4 สัมพันธวงศ
1
16 ธนบุรี
4
5 ปทุมวัน
1
17 ภาษีเจริญ
5
6 ราชเทวี
3
18 ตลิ่งชัน
5
7 พระนคร
7
19 ทวีวัฒนา
2
8 ปอมปราบศัตรูพาย
3
20 บางพลัด
2
9 บางแค
2
21 บางกอกนอย
6
10 บางขุนเทียน
4
22 บางกอกใหญ
3
11 บางบอน
2
23 หนองแขม
1
12 ทุงครุ
2
รวม
67
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2. จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2554
ระดับชัน้
หองเรียน นักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนตน
1,697
35,664
มัธยมศึกษาปที่ 1
539
10,652
มัธยมศึกษาปที่ 2
568
12,270
มัธยมศึกษาปที่ 3
590
12,742
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,589
25,618
มัธยมศึกษาปที่ 4
612
9,199
มัธยมศึกษาปที่ 5
492
8,419
มัธยมศึกษาปที่ 6
485
8,000
รวมทัง้ สิน้
3,286
61,282
3. จํานวนครูปการศึกษา 2554
จํานวนครู
ปฏิบัติงานจริง
จํานวนตาม จ.18
จํานวนตามเกณฑ ก.ค.ศ.

นักเรียนหญิง
34,520
10,607
11,708
12,205
32,337
11,525
10,782
10,030
66,857

รวมนักเรียน
70,184
21,259
23,978
24,947
57,955
20,724
19,201
18,030
128,139

จํานวน

จํานวนครูตาม จ.18 ตํ่ากวาเกณฑ ก.ค.ศ.

5,646
5,642
6,906

คน
คน
คน

1,264

คน

4. จํานวนครูเทียบกับเกณฑ ก.ค.ศ.
รายการ
โรงเรียน
รอยละ

มากกวาเกณฑ
6
8.95

เปรียบเทียบ
ตามเกณฑ
4
5.97

นอยกวาเกณฑ
57
85.08
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5. โรงเรียนที่มีครูตํ่ากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดสูงสุด 4 โรงเรียน
ตํ่ากวาเกณฑ
โรงเรียน
จํานวน
รอยละ
เตรียมอุดมศึกษา
- 60
- 25.53
มัธยมวัดสิงห
- 59
- 33.33
โยธินบูรณะ
- 52
- 27.23
ศึกษานารี
- 49
- 27.07
6. ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2553
กลุม สาระการเรียนรู
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ภาษาไทย
44.80
สังคมศึกษา
44.50
ภาษาอังกฤษ
20.00
คณิตศาสตร
27.00
วิทยาศาสตร
30.00
สุขศึกษา
73.40
ศิลปะ
29.00
การงานอาชีพ
50.00
เฉลีย่ รวม
39.80

ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
47.28
49.12
26.72
19.74
33.71
64.60
35.31
47.52
40.53

7. จํานวนนักเรียนที่เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด ปการศึกษา 2553
จบภายใน 3 ป จบมากกวา 3 ป
จํานวน
ชัน้
นักเรียนจบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6

23,073
16,580

22,949
16,763

99.46
99.48

124
87

0.54
0.52
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8. ขอมูลเด็กยากจน ปการศึกษา 2554 สูงสุด 5 โรงเรียน (เรียงตามจํานวน)
รอยละของ
โรงเรียน
จํานวน
นักเรียนทั้งหมด
1. ปญญาวรคุณ
923
43.29
2. อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย
675
27.92
3. สันติราษฎรวิทยาลัย
621
27.52
4. บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
505
25.59
5. มัธยมวัดหนองแขม
485
16.72
9. ขอมูลเด็กยากจน ปการศึกษา 2554 สูงสุด 5 โรงเรียน (เรียงตามรอยละ)
รอยละของ
โรงเรียน
จํานวน
นักเรียนทั้งหมด
1. ปญญาวรคุณ
923
43.29
2. ไชยฉิมพลีวิทยาคม
268
40.48
3. วัดประดูในทรงธรรม
397
35.45
4. ศีลาจารพิพัฒน
416
34.13
5. วัดสระเกศ
126
33.69
10. ขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ปการศึกษา 2554
รายการ
เด็กออกกลางคัน
นักเรียนซํ้าชั้น
เด็กดอยโอกาส
เด็กพิการเรียนรวม

จํานวน
0.37
0.29
9.72
541

หนวย
รอยละ
รอยละ
รอยละ
คน
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11. จํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)
กลุม /หนวย
กรอบ ปฏิบตั ิงานจริง
อํานวยการ
10
6
บริหารงานบุคคล
18
12
นโยบายและแผน
9
4
สงเสริมการจัดการศึกษา
12
9
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2
1
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
10
3
ตรวจสอบภายใน
3
1
รวม
64
36

รอยละ ลูกจาง
54.54 2
66.67 3
44.44 75.00 50.00 30.00 5
33.33 56.25 10

กรอบ แนวคิด ทิศทางการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดวิเคราะหบริบทการจัดการศึกษาของ
สํานักงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555 – 2558 และไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ บนพื้นฐานความเปนไทย
2. พันธกิจ
2.1 บริหารจัดการอยางมืออาชีพ
2.2 เสริมสรางความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
2.4 สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ความเปนไทย
2.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
3. เปาประสงค
3.1 ผูบริหารเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
3.2 บริหารงานอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 นํานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.4 นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
3.5 องคคณะบุคคลมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน

การ

จัดการศึกษา
3.6 ประชากรวัยเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอยางเทาเทียม และ
เสมอภาค

3.7 นักเรียนจบการศึกษาภายในเวลาทีห่ ลักสูตรกําหนด
3.8 ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในทุกระดับชั้น
3.9 อัตราการเรียนตอของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ
3.10 ผูเรียนกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.11 สถานศึกษาทุกแหงผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
3.12 สถานศึกษาไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ.
3.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู สูงเปนอันดับหนึ่งของ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
3.14 สถานศึกษามีคุณภาพผานเกณฑโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class
Standard School)
3.15 ผูเรียนทีม่ ีความเปนเลิศไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.16 ผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
3.17 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3.18 ผูเรียนมีสวนรวมในการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ
3.19 ผูเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอม และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณของโลก
3.20 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ
3.21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง สูความเปนประชาคมโลก
4. กลยุทธ
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบดวยวิธีการที่หลากหลาย
4.2 สรางโอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยวิธีการที่
หลากหลาย
4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเปนไทย
4.5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหปฏิบัติงานไดเต็มตาม
ศักยภาพ

5. ตัวชีว้ ดั และคาเปาหมาย
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ตัวชีว้ ดั

คาเปาหมาย

รอยละของผูบริหารที่ผานเกณฑการประเมินผูน าํ การเปลี่ยนแปลง
คาเฉลี่ยผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระดับดีมาก
รอยละของสถานศึกษาทีผ่ านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยตั้งแตระดับมาก
ขึ้นไป
รอยละของสถานศึกษาทีน่ ําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
รอยละของผูรบั บริการมีความประทับใจในผลการปฏิบัติงาน
รอยละของหนวยงานที่นํานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบริหารจัดการจน
ประสบความสําเร็จ
รอยละของหนวยงานที่มีขอมูลสารสนเทศถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันมาใชในการ
บริหารจัดการ
รอยละจํานวนขอเสนอแนะและขอคิดเห็นขององคคณะบุคคล ที่หนวยงานนํามากําหนดเปน
แนวดําเนินการ

100
>=3.5
80
100
70
100
100
100

5.2 สรางโอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยวิธีการที่
หลากหลาย
ตัวชีว้ ดั

คาเปาหมาย

รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการที่ประสงคเขารับการศึกษาไดรับ
โอกาสในการเขารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รอยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการ ที่เขาศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด
รอยละของนักเรียนออกกลางคันในแตละระดับชั้น
รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
รอยละของนักเรียนกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

100
100
99.50
0.50
98.00
100

5.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวชีว้ ดั
รอยละของสถานศึกษาทีผ่ านเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
รอยละของโรงเรียนที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. (เทียบจากการเขาประเมิน)
ลําดับที่จากผลการสอบ O-Net ประจําป
รอยละของสถานศึกษาทีผ่ านการประเมินคุณภาพตามเกณฑโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School)
รอยละของผูเรียนที่มีความเปนเลิศ ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

คาเปาหมาย
100
100
1
100
100

5.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเปนไทย
ตัวชีว้ ดั
รอยละของผูเรียนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระดับดีขึ้นไป
รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิน่
และชาติ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงภาวการณของโลก

คาเปาหมาย
100
100
100
100

5.5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหปฏิบัติงานไดเต็มตาม
ศักยภาพ
ตัวชีว้ ดั
รอยละของครูผชู วยที่ผานหลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กคศ. กําหนด
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีผ่ านเกณฑมาตรฐานตามทีค่ ุรุสภากําหนด
รอยละของครูอตั ราจางที่ไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 2 ครัง้
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การพัฒนาตามสายงานไมนอยกวา
ปละ 20 ชั่วโมง

คาเปาหมาย
100
100
100
100

6. คานิยม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
มุงมั่นบริการ

สรางงานสรางสัมพันธ
สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

มุงผลสัมฤทธิ์
รวมคิดรวมบริหาร

เปนกัลยาณมิตรกับเพื่อรวมงาน
บริการดวยจิตสาธารณะ

รักความเปนไทย

กาวไกลสูสากล

7. วัฒนธรรมองคกร

8. เอกลักษณองคกร

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่
1

รายการ
การประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
อํานวยการ

2

การจัดทําวารสาร สพม.1

อํานวยการ

8,400

3

การจัดงานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2555

อํานวยการ

26,100

4

การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

อํานวยการ

30,900

5

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555

อํานวยการ

20,000

6

อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ

การเงินฯ

49,400

7

ติดตามการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ประจําปี 2555

ตรวจสอบฯ

30,000

8

การจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสถานศึกษา

บริหารงานบุคคล

17,500

9

พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

บริหารงานบุคคล

18,200

บริหารงานบุคคล

10,000

11 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ(ก.พ.7)อิเล็กทรกนิกส์ บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการฯ

14,000

10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
(ประชุมสัมมนา 4 องค์คณะ)

งบประมาณ
43,000

12 การจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี 2555

นโยบายฯ

146,000

13 พัฒนาคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นโยบายฯ

315,400

14 อบรมกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล

นโยบายฯ

10,000

15 งานประจํา

งานประจํา

5,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่

รายการ

กลุ่ม

งบประมาณ

16 การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นิเทศฯ

660,000

17 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

นิเทศฯ

556,000

18 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของโรงเรียนมาตรฐานสากลปีงบประมาณ 2555

นิเทศฯ

222,100

19 เสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม นิเทศฯ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

213,700

20 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ

นิเทศฯ

124,700

21 การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิเทศฯ

40,000

22 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพม.1

นิเทศฯ

79,600

23 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ส่งเสริมฯ

200,000

24 ฝึกอบรมผู้บังคับลูกเสือระดับผู้นําขั้นความรู้ชั้นสูง

ส่งเสริมฯ

10,000

25 สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ส่งเสริมฯ

70,000

26 พัฒนาคุณธรรมสร้างสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมฯ

50,000

27 รับนักเรียนปีการศึกษา 2555

ส่งเสริมฯ

30,000

28 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และการติดตามการดําเนินการจัดการศึกษาโดย
สถานประกอบการ ณ สถานที่จัดการศึกษา

ส่งเสริมฯ

5,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามกลุม/หนวย
ที่
กลุม/หนวย
งบประมาณ
1
อํานวยการ
128,400.00
2
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
49,400.00
3
ตรวจสอบภายใน
30,000.00
บริหารงานบุคคล
4
59,700.00
นโยบายและแผน
5
471,400.00
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6
1,896,100.00
สงเสริมการจัดการศึกษา
7
365,000.00
บริหารจัดการสํานักงาน (งานประจํา)
8
5,000,000.00
รวม
8,000,000.00
กรอบการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามกลยุทธ
ที่
กลยุทธ
1 พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบดวยวิธีการที่หลากหลาย
2 สรางโอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยวิธีการที่หลากหลาย
3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเปนไทย
5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ
6 งานประจํา
รวม

รอยละ
1.61
0.62
0.38
0.75
5.89
23.70
4.56
62.50
100.00

งบประมาณ
704,500.00
35,000.00
1,731,400.00
160,000.00

รอยละ
8.81
0.44
21.64
2.00

120,600.00
5,248,500.00
8,000,000.00

1.51
65.61
100.00

ภาคผนวก

