
สพฐ. กระทรวง รฐับาล
ยุทธศาสตรร์ะยะ

เรง่ดว่น

ยุทธศาสตรป์ฏริปู

การศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน

1. สถานศึกษา ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและส านักงาน

การศึกษาพิเศษบริหารจดัการ

โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 

การมส่ีวนร่วม และมคีวาม

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน

1.1 โรงเรียนที่ไมผ่่านการรับรอง

คุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากวา่

ค่าเฉล่ียของประเทศได้รับการ

แกไ้ขชว่ยเหลือ นิเทศ ติดตาม 

และประเมนิผล โดยส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่

ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้

ประสานงานหลักให้โรงเรียนท า

แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกบั

ผู้ปกครอง ชมุชน และองค์กร

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

1. การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ

 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ส านักงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี

ความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหาร

จัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ

 1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง 

เพือ่ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิม่ขึน้

 1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณทีม่ี

ประสิทธภิาพ

1. ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เช่น ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ วธิกีาร แนวปฏิบัติ ประกาศ 

กฎกระทรวงทีไ่ม่สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้เกิดความ

คล่องตัวและสามารถก าหนดผู้รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

2. สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลสารสนเทศทุกระดับ 

ตามมิติการกระจายอ านาจ 4 ด้าน (วชิาการ บริหารบุคคล 

งบประมาณ และบริหารทัว่ไป)

3. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองตามหลักเณฑ์และวธิกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

 2553

4. วจิัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เพือ่พัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง     

5. จัดท าแผนพัฒนารายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและ

องค์กรอืน่ๆส าหรับโรงเรียนทีไ่ม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ภายนอก

1. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามีผลสัมฤทธิ์

การกระจายอ านาจทีร้่อยละ 50 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในทีเ่ข้มแข็งตามกฎกระทรวง วา่ด้วย

หลักเกณฑ์และวธิกีารประกันคุณภาพการศึกษา

 พ.ศ.2553

3. สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการ

พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล มี

ความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนอย่างมีประสิทธภิาพ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานทีเ่ข้ารับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบที ่3 ผ่านการรับรอง

คุณภาพภายนอกจาก สมศ.

ขอ้ 1, 5, 
6, 7, 8, 11

 ขอ้ 2, 25  ขอ้ 1, 2, 3, 5 ยทุธศาสต์ที ่3

1.2 ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาบริหารจดัการ
อยา่งมคุีณภาพ โดยใช้
มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา

1. ส่งเสริมพฒันาการบริหารจดัการส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด
2. ส่งเสริมการใชก้ารวจิยัเปน็ฐานในการ
พฒันาการจดัการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
และสถานศึกษา

ส่งเสริม สนบัสนนุและเพิม่ศักยภาพการบริหารจดัการ
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอยา่งมปีระสิทธภิาพ สู่
ความเปน็เลิศ

1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน

2. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาผ่านการ

ประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึน้ไป

ร้อยละ 80

3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่งมีผลงานทีเ่ป็นเลิศ

ขอ้ 5 ,1 ขอ้ 4.3 ขอ้ 1,2,3,5

ความเชื่อมโยงของจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลอ้งกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยทุธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จดุเน้นที ่3  ดา้นการบรหิารจดัการ

จดุเน้น แนวทาง กิจกรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

สอดคลอ้งกับนโยบาย
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1.3 ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาพฒันาระบบการ
ชว่ยเหลือ ก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจดัการ
งบประมาณทีม่ปีระสิทธภิาพ
อยา่งจริงจงั และต่อเนือ่ง

แกไ้ขปญัหาการบริหารจดัการงบประมาณทีไ่ม่
เหมาะสม ถกูต้อง ตามหลักธรรมาภบิาลได้
อยา่งรวดเร็ว

 เร่งรัดใหห้นว่ยงานทกุระดับด าเนนิการตามมาตรการเพิม่
ประสิทธภิาพการใชง้บประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 อยา่งเคร่งครัด

เมือ่ส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา สถานศึกษา 
เบกิจา่ยงบประมาณในภาพรวมได้ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 96 และงบลงทนุไมน่อ้ยกวา่
ร้อยละ 87

ขอ้ 1, 5, 7, ขอ้ 3.6, 4.2, ขอ้ 1, 2, 3, 5

1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา เชดิชเูกยีรติ
โรงเรียนทีน่กัเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้
 อตัราการออกกลางคันลดลง
 มพีฤติกรรมเส่ียงลดลงอยา่ง
จริงจงั และต่อเนือ่ง

1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาและส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา และองค์คณะบคุคล มคีวาม
รับผิดชอบในการด าเนนิงาน
 1.1 ส่งเสริมใหม้กีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
สถานศึกษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
และองค์คณะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีน่กัเรียนใน
พืน้ทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้ อตัราการ
ออกกลางคันลดลง มพีฤติกรรมเส่ียงลดลง
1.2 สร้างชอ่งทางรับฟงัความคิดเหน็ 
ขอ้เสนอแนะ เร่ืองร้องเรียนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
องค์กร องค์คณะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและติดตาม
ตรวจสอบอยา่งต่อเนือ่ง

คัดสรรนกัเรียน ครู บคุลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
และส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีม่ผีลงานดีเด่นใหไ้ด้รับ
การเชดิชเูกยีรติ

ร้อยละ 50 ของนกัเรียน  ครู บคุลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา และส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีม่ผีลงานดีเด่นใหไ้ด้รับ
การเชดิชเูกยีรติ

ขอ้ 1, 6, 9 ขอ้ 1, 2, 3, 5
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 2. หนว่ยงานในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานทกุระดับ
 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา
2.1 หนว่ยงานในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานทกุระดับ
 ทัง้ส่วนกลาง ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาและ
สถานศึกษา ส่งเสริมใหท้กุ
ภาคส่วนเขา้มามส่ีวนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา

1. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
1.1 เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผู้บริหาร
สถานศึกษา ถงึความจ าเปน็และประโยชนข์อง
การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการ
พฒันาการศึกษา
1.2 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
1.3 ประชาสัมพนัธใ์หส้าธารณชนทราบถงึ
ความต้องการได้รับความชว่ยเหลือของโรงเรียน
 โดยเฉพาะโรงเรียนทีข่าดแคลน 
อยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล ทรุกนัดาร

1 ส่งเสริมความร่วมมอืจากองค์กร ชมุชน และผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย
2 ส่งเสริมการจดัการศึกษาในรูปแบบทีห่ลากหลาย เนน้
การมส่ีวนร่วมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 
และสนบัสนนุการเขา้ถงึและได้รับโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถงึ เสมอภาค และเปน็ธรรม

ร้อยละ 100 ของหนว่ยงานในสังกดั สพฐ. 
ได้รับการชว่ยเหลือจากองค์กร ชมุชนและผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสียในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา

ขอ้ 8, 10 ชอ้ 4 , 4.3
 , 4.4, 4.10

ขอ้ 1, 2, 3, 5 ยทุธศาสต์ที ่3

2.2 หนว่ยงานในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานทกุระดับ
 ทัง้ส่วนกลาง ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา และ
สถานศึกษา ส่งเสริมการ
ระดมทรัพยากรในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา

1. ประสานหนว่ยงานทกุภาคส่วนใหเ้ขา้มา
ชว่ยเหลือโรงเรียนทีม่คีวามมุง่มัน่พฒันา
คุณภาพการศึกษา แต่มคีวามขาดแคลนมาก
2. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา

กจิกรรมส่งเสริมสนบัสนนุการระดมทนุจากทกุภาคส่วน
ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย

ร้อยละ 100 ของหนว่ยงานในสังกดั สพฐ. 
ทีม่กีารระดมทรัพยากรเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษา


