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บริบท 

 
ส านักง านเข ตพื้ นที่ การศึก ษ ามัธ ยมศึ กษ า เขต  1 จัด ตั้ งขึ้นต าม ป ระกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การก าหนดเขตพื้นที่การศึกษ ามัธยมศึกษา  ณ วันที่  17 สิงหาคม         
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ 
ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ 
จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี 

1. อ ำนำจหน้ำที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้ รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
ก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิ จัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน    
เขตพื้นที่การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปน้ี 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน   
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10.กลุ่มกฎหมายและคดี 

  ข้อ 7  ให้ส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา 
  (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสานส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐาน
การศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น     
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรร งบประมาณ     
  (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน     
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  
และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ด าเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
  (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และ การจัดการศึกษา 
  (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา   
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร   
  (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน   
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี   
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ   
  (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์   
  (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  
งานพัสดุ  และงานบริหารสินทรัพย์   
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
  (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  
และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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  (ง) ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   
  (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรอง  
ต่าง ๆ   การออกบัตรประจ าตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ   
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน   
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตาม
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ   
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช การครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา   
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับก ารลาศึก ษาต่อ  ฝึก อบรม  ห รือ ปฏิบัติ การวิจั ย
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ   
  (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิ จัย   และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา     
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
  (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน   
  (ค) วิจัย   พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัด
และ การประเมินผลการศึกษา   
  (ง) วิ จัย   พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและก ารป ระกั นคุณภ าพ
การศึกษา  รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  (จ) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
  (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา   
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
 8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
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  (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเ นินงานเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา   
  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น   
  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับ นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา   
  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถ
พิเศษ   
  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัย นักเรียน  การ
พิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น   
  (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์   
  (ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   
  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบ
การดูแล ทรัพย์สิน     
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด     
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง   
  (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด   
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 10.กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
        (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
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       (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
       (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
       (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
       (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
       (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
       (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
       (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
       (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน
กฎหมาย และงานคดีของรัฐ 
       (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

2. ขอบข่ำยภำรกิจ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จ านวนโรงเรียน 

ที่ เขตปกครอง จ ำนวน ที่ เขตปกครอง จ ำนวน 
1  พญาไท 1 13  ราษฎร์บูรณะ 2 
2  บางซื่อ 3 14  จอมทอง 3 
3  ดุสิต 5 15  คลองสาน - 
4  สัมพันธวงศ์ 1 16  ธนบุรี 4 
5  ปทุมวัน 1 17  ภาษีเจริญ 5 
6  ราชเทวี 3 18  ตลิ่งชัน 5 
7  พระนคร 7 19  ทวีวัฒนา 2 
8  ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 20  บางพลัด 2 
9  บางแค 2 21  บางกอกน้อย 6 
10  บางขุนเทียน 4 22  บางกอกใหญ่ 3 
11  บางบอน 2 23  หนองแขม 1 
12  ทุ่งครุ 2 รวม 67 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sesao1.go.th/school/dusit.php
http://www.sesao1.go.th/school/samphanthawong.php
http://www.sesao1.go.th/school/pathumwan.php
http://www.sesao1.go.th/school/ratchathewi.php
http://www.sesao1.go.th/school/phranakhon.php
http://www.sesao1.go.th/school/pomprapsattruphai.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangkhae.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangkhunthian.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangbon.php
http://www.sesao1.go.th/school/thungkhru.php
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 2.  จ านวนกลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มที่ โรงเรียน 

1 เตรียมอุดมศึกษำ (ประธำนกลุ่ม) 
 สวนกุหลาบวิทยาลัย 
 ไตรมิตรวิทยาลัย 
 เทพศิรินทร์ 
 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 มักกะสันพิทยา 
 วัดราชบพิธ   
 วัดสระเกศ 
 วัดสังเวช 
 สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ 
2 สตรีวิทยำ (ประธำนกลุ่ม) 
 โยธินบูรณะ 
 สามเสนวิทยาลัย   
 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
 ราชวินิต มัธยม 
 มัธยมวัดเบญจมบพิตร  
 ราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2) 
 วัดบวรนิเวศ 
 วัดราชาธิวาส 
 ศีลาจารพิพัฒน์ 
 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
 สันติราษฎร์วิทยาลัย 
 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
 วัดน้อยนพคุณ 
3 สตรีวัดระฆัง (ประธำนกลุ่ม)     
 ทวีธาภิเศก 
 ฤทธิณรงค์รอน 
 สวนอนันต์ 
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 สุวรรณารามวิทยาคม   
 วัดบวรมงคล  
 ชิโนรสวิทยาลัย 
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กลุ่มที่ โรงเรียน 

 มัธยมวัดดุสิตาราม 
 วิมุตยารามพิทยากร 
 มัธยมวัดนายโรง 
4 ศึกษำนำรี (ประธำนกลุ่ม) 
 โพธิสารพิทยากร  
 วัดราชโอรส 
 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 วัดอินทาราม 
 มัธยมวัดดาวคนอง 
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 มหรรณพาราม 
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ 
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ 
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
5 สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี (ประธำนกลุ่ม) 
 รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน  
 ศึกษานารีวิทยา 
 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
 มัธยมวัดสิงห์   
 บางปะกอกวิทยาคม   
 บางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์" 
 วัดพุทธบูชา 
 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
 แจงร้อนวิทยา 
6 มัธยมวัดหนองแขม (ประธำนกลุ่ม) 
 วัดนวลนรดิศ   
 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
 วัดประดู่ในทรงธรรม 
 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 
 ปัญญาวรคุณ   
 วัดรางบัว   
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กลุ่มนโยบายและแผน                                                             ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 

กลุ่มที่ โรงเรียน 

 ราชวินิตบางแคปานข า 
 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

3.  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน ห้องเรียน นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน 

 มัธยมศึกษำตอนต้น 1,549 28,356 27,745 56,101 
       มัธยมศึกษาปีที่ 1  527 9,636 9,276 18,912 
       มัธยมศึกษาปีที่ 2  522 9,269 9,161 18,430 
       มัธยมศึกษาปีที่ 3  500 9,451 9,308 18,759 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย 1,604 22,935 27,983 50,918 
       มัธยมศึกษาปีที่ 4  553 8,267 9,590 17,857 
       มัธยมศึกษาปีที่ 5  537 7,556 9,240 16,796 
       มัธยมศึกษาปีที่ 6  514 7,112 9,153 16,265 

รวมทั้งสิ้น 3,153 51,291 55,728 107,019 

 4. จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร จ ำนวน 

  สำยบริหำร 146 คน 
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 66 คน 
   - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 80 คน 
  ครูผู้สอน 7,436 คน 
   - ครูตามกรอบอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานจริง 5,712 คน 
   - ครูมาช่วยราชการ 18 คน 
   - ครูอัตราจ้าง 1,706 คน 
  พนักงำนรำชกำร 50 คน 
  นักกำรภำรโรง 554 คน 

รวม 8,186 คน 

  

 

 

5. จ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
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กลุ่มนโยบายและแผน                                                             ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย 
จ ำนวน 

กรอบ จ.18 
อ านวยการ 8 6 คน 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10 8 คน 
บริหารงานบุคคล 16 9 คน 
นโยบายและแผน 9 4 คน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 6 คน 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 17 8 คน 
    - มาตรา 38ค (1) 15 8 คน 
    - มาตรา 38ค (2) 2 - คน 

ตรวจสอบภายใน 3 1 คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 - คน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   1 1 คน 
กลุ่มกฎหมายและคดี 1 1 คน 

       รวม 79 44 คน 
       - มาตรา 38ค (1) 15 8 คน 
       - มาตรา 38ค (2) 64 36 คน 

          หมายเหตุ ทุกกลุ่ม/หน่วย เป็นบุคลากรตามมาตรา 38ค(2) เฉพาะกลุ่มนิเทศฯ มี 38 ค(1) 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุม่นโยบายและแผน                                                             สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 

กรอบ แนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้วิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษา
ของสํานักงาน  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2563) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เพ่ือเป็นกรอบกําหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังน้ี 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 

นโยบาย 
เป้าประสงค ์

สพฐ. ปี 2562 

แผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2563) สพม.1 
พันธกิจ/จุดเนน้ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคง 

 

   1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

   2.1. ผู้เรียนทุกคนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทศันคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมอืงดีของชาติ 

   1. ผู้เรียนน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 
ในการดําเนินชีวิต (5.3.2) 

   1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

   1.1. ผู้เรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่พิเศษ 
และผู้มคีวามต้องการพิเศษ 
ได้รับการบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 
   1.2. เสริมสร้างคุณภาพของ
ประชากรพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศใน
ระยะยาว 
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กลุม่นโยบายและแผน                                                             สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 

นโยบาย 
เป้าประสงค ์

สพฐ. ปี 2562 

แผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2563) สพม.1 
พันธกิจ/จุดเนน้ 

   1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกัน 
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม ่

   2.4. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ 
และทักษะในการป้องกัน   
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่

   1. ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
มีปัญหา ได้รับการดูแลโดย
ระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างใกล้ชิด  

2. การผลิตและพัฒนากําลงัคน 
การวิจัย และนวัตกรรรม  
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ 

2. ด้านการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

   2.1 กําลังคนมีทักษะทีส่ําคัญ
จําเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม 
ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

  

   2.2 สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต 
บัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

  

   2.3 การวิจยัและพัฒนาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

    1. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษามีการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

   3. ด้านการพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

   1. ยกระดับคุณภาพ
มัธยมศึกษาสูม่าตรฐานสากล 
   2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 
   3. พัฒนาผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น
ผู้นาํทางวิชาการ 
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กลุม่นโยบายและแผน                                                             สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 

นโยบาย 
เป้าประสงค ์

สพฐ. ปี 2562 

แผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2563) สพม.1 
พันธกิจ/จุดเนน้ 

   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง
ไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

  2.2. ผู้เรียนทกุคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ผู้เรียนมคีุณภาพในระดับ
สากล 
   2. ผู้เรียนมทีักษะด้านการ
อ่านคล่อง เขียนคล่องในกลุ่ม
สาระภาษาไทย  
   3. ผู้เรียนมคีุณลักษณะตาม
คุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียน  
   4. ผู้เรียนมคีวามสามารถ
และทักษะทีจ่าํเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21  

   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และ 
สมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้ตามศักยภาพ 

   2.3. ผู้เรียนทุกคนมีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

   1. ผู้เรียนทีม่ีความสามารถ
เป็นเลิศ ได้รับการพัฒนา 
เต็มศักยภาพ 
   2. ค่าเฉลี่ยรอ้ยละของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจาก
การสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น  
   3. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสตูรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  

   3.3 สถานศกึษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสตูร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

    1. สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรทีม่ีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  

   3.4 แหล่งเรยีนรู้ สื่อตํารา
เรียน นวัตกรรม และสื่อการ
เรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที ่

    1. สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning 
Community = PLC)  

   3.5 ระบบและกลไกการวัด 
การติดตาม และประเมินผล 
มีประสิทธิภาพ 
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กลุม่นโยบายและแผน                                                             สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 

นโยบาย 
เป้าประสงค ์

สพฐ. ปี 2562 

แผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2563) สพม.1 
พันธกิจ/จุดเนน้ 

   3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  
ได้มาตรฐานระดับสากล 

    1. จัดทําระบบการพัฒนา
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา  
   2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
วิชาการมีความเข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาครู  

   3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

   3.1 ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็น
บุคลากรที่มีคณุภาพมี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 
และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

   1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง เป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  
   2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รบัการปลูกฝัง 
ให้มีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ  

4. การสรา้งโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

4. ด้านการสรา้งโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา 

1. เสริมสรา้งความเสมอภาค 
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคณุภาพ 

   4.1 สร้างโอกาสให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถงึ
การบริการการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกนั 
และลดความเหลื่อมล้ําด้าน
การศึกษา 

   1. ประชากรวัยเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษา 
ครบทุกคน  

   4.2 การเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วง
วัย 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 

นโยบาย 
เป้าประสงค ์

สพฐ. ปี 2562 

แผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2563) สพม.1 
พันธกิจ/จุดเนน้ 

   4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่ครอบคลุม ถกูต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมิน 
และรายงานผล 

  

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

   5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  
จริยธรรม และนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

    1. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์
ของโลก  

   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คณุธรรม จริยธรรม 
และการนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

   5.1 สถานศกึษา และ
หน่วยงานระดับภูมิภาคมีความ 
อิสระในการจดัการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

 

   5.3 การวิจยัเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

    1. นํานวัตกรรม สื่อ 
เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาใช้
ในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

6. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ และหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. เสริมสร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการ
มัธยมศึกษา 

   6.1 โครงสร้าง บทบาท และ
ระบบการบริหารจัดการศึกษามี
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แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 

นโยบาย 
เป้าประสงค ์

สพฐ. ปี 2562 

แผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2563) สพม.1 
พันธกิจ/จุดเนน้ 

ความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
   6.2 ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

    1. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในระดับดีเย่ียม  
   2. สถานศึกษามีผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในระดับดีเย่ียม  
   3. สถานศึกษาได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานของ สมศ.  

   6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

    1. ภาคีเครือข่ายได้รับการ
พัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้าน 
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
   2. สร้างภาคีเครือข่ายใหม่
เพ่ิมขึ้น เพ่ือขยายการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

   6.4 กฎหมายและรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และ
ความต้องการกําลังแรงงานของ
ประเทศ 

  

   6.5 ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกําลงัใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

    1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้า 
ตามสายงาน  
   2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ์  
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ทิศทางการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในสั งกัด  และคุณภาพการบริหารจัดการของสํ านักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังน้ี 
1. วิสัยทัศน์ 
  “เป็นผู้นําการจัดการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย” 
2. พันธกิจ 
 2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย จึงได้กําหนดเป้าหมาย ดังน้ี 
 3.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
 3.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
เพ่ือยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 3.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค  
 3.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 3.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน  
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4. นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความ เหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. กลยุทธ ์
 1. พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี  
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล  
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 4. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
 6. พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  
6. จุดเนน้ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังน้ี 
 6.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
  จุดเน้น 
  6.1.1 ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  6.1.2 ผู้เรียนน้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
  6.1.3 ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง
ภาวการณ์ของโลก 
  6.1.4 ผู้เรียนมคีุณลักษณะตามคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
   6.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 6.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
  จุดเน้น 
  6.2.1 ผู้เรียนมคีุณภาพในระดับสากล 
  6.2.2 ผู้เรียนมทีักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ในกลุม่สาระภาษาไทย 
  6.2.3 ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอบระดับชาติ      
(O-NET) ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา 
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 6.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
เพ่ือยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
  จุดเน้น 
  6.3.1 จัดทําระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการมีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู 
  6.3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  6.3.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้มีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6.3.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าตามสายงาน 
  6.3.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมือ
อาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 6.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
  จุดเน้น 
  6.4.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน 
  6.4.2 ผู้เรียนทีม่ีความสามารถเป็นเลิศ ได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  6.4.3 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลโดยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 6.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  
  จุดเน้น 
  6.5.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเย่ียม 
  6.5.2 สถานศกึษามีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระดับสถานศึกษา ในระดับ
ดีเย่ียม 
  6.5.3 สถานศกึษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 
  6.5.4 สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
  6.5.5 สถานศกึษาได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community = PLC) 
  6.5.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  6.5.7 นํานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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 6.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน  
  จุดเน้น 
  6.6.1 ภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  6.6.2 สร้างภาคีเครือข่ายใหมเ่พ่ิมขึ้น เพ่ือขยายการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
7. ค่านิยม 
  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างงานสร้างสัมพันธ์ 
  มุ่งมั่นบริการ   สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง 
8. วัฒนธรรมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ   เป็นกัลยาณมติรกับเพ่ือร่วมงาน 
  ร่วมคิดร่วมบริหาร  บริการด้วยจิตสาธารณะ 
9. เอกลักษณอ์งค์กร 
  รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

10. โครงการ 
 กลยุทธ์ที ่1  พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี  

โครงการ 
สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล 
โครงการ 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย 
การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 5 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
โครงการ 

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงักัด 
นิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค  
อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม ่2 รุ่น 
การพัฒนาศักยภาพรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4.0 
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โครงการ 
การอบรมการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และการร้องทกุข์ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP Using Laravel Framework” 

 กลยุทธ์ที ่4 ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
โครงการ 

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรปูแบบที่หลากหลาย 
การพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว และสรา้งความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  

โครงการ 
การประชุมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 
การควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในสํานักงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ประชุมการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
การติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
การประชุมช้ีแจงนโยบายการจัดการศึกษา และการบริหารงบประมาณ งบลงทุน 
การติดตามผลการพัมนาครูผูช่้วยบรรจุใหม ่
การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

โครงการ 
การสัมมนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตตรวจราชการส่วนกลาง 
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งบประมาณ 

กรอบงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         

ที่ 
  

รายการ งาน 
กลุ่ม/หน่วย 

แหล่งงบประมาณ 
   สพม.1   สพฐ.   สถานศึกษา  

1 งานประจํา            5,000,000                    -                     -   
  1.1 การบริหารจัดการสํานักงาน งานประจํา           5,000,000                     -                      -   
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพม.1            4,018,595                    -         2,943,600  
  2.1 การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา อํานวยการ             183,300                     -                      -   
  2.2 การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อํานวยการ               20,000                     -                      -   
  2.3 งานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ อํานวยการ         215,750                     -                      -   
  2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในสํานักงาน อํานวยการ             300,000                     -                      -   
  2.5 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อํานวยการ             447,400                     -                      -   
  2.6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา นิเทศฯ             440,500                     -                      -   
  2.7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากล นิเทศฯ             105,000                     -                      -   
  2.8 พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศฯ               86,620                     -                      -   
  2.9 นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) นิเทศฯ               18,000                     -                      -   
  2.10 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย นิเทศฯ               33,500                     -                      -   
  2.11 การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศฯ               35,000                     -                      -   
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  2.12 สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล ส่งเสริมฯ               70,000                     -                      -   
  2.13 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ส่งเสริมฯ            492,000                     -                      -   
  2.14 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมฯ               46,320                     -                     -  
  2.15 การพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว และสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมฯ             850,000                     -                     -  
  2.16 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา บุคคล               71,700                     -                     -  
  2.17 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา บุคคล         40,100                     -                     -  
  2.18 อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ การเงินฯ         50,000                     -          455,600  
  2.19 การติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตสน.           98,000                     -                     -  
  2.20 การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และการบริหารงบประมาณ งบลงทุน นโยบายและแผน          63,180                     -                     -  
  2.21 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายและแผน                       -                     -    88,000  
  2.22 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2 รุ่น พัฒนาครูฯ      101,500                     -   1,800,000  
  2.23 การติดตามผลการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พัฒนาครูฯ        76,800                     -                     -  
  2.24 การพัฒนาศักยภาพรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4.0 พัฒนาครูฯ          80,800                     -       600,000  
  2.25 การอบรมการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พัฒนาครูฯ    40,000                     -                     -  
  2.26 การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูฯ    43,500                     -                     -  
  2.27 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP Using Laravel Framework” การศึกษาทางไกล       9,625                     -                     -  
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  9,018,595 - 2,943,600 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 



 

ส ำเนำคู่ฉ 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

ที่  215/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
--------------------------------------- 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 เป็นองค์กรซึ่งมีหน้ำที่จัดส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและพัฒนำสู่มำตรฐำน ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำมีคุณภำพ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 จึงจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อพัฒนำ
คุณภำพของส ำนักงำน คุณภำพงำน คุณภำพของบุคลำกรและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
โดยต้องมีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562  ของส ำนักงำน          
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ดังนี้   

   1. นำยนิพนธ์  ก้องเวหำ         ประธำนคณะท ำงำน 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
       2. นำงนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองประธำนคณะท ำงำน 
              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
       3. นำยธนำรัชต ์ สมคเณ         คณะท ำงำน 
               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
       4.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        คณะท ำงำน 
                 5.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์     คณะท ำงำน 
  6.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       คณะท ำงำน 
          7.  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน       คณะท ำงำน 
  8.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ      คณะท ำงำน 
  9.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
  10.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     คณะท ำงำน 
  11.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล      คณะท ำงำน 

    เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
  12.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคด ี       คณะท ำงำน 
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  13.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  14.น.ส.นันทพร  พัฒน์วิชัยโชติ        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน         
  15.น.ส.สุมณฑำ  สำธุกำนนท ์        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   

 มีหน้ำที ่
1. พิจำรณำก ำหนดกรอบทิศทำงขององค์กร จุดเน้น และกลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำร 

ด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
     2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 1  

 ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์                  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร  

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  24  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

 

                                                                  

 
     (นำยนิพนธ์  ก้องเวหำ) 

          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต1 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑  
เป็นผู้น ำกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ 
สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 

 บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

“รักควำมเป็นไทย ก้ำวไกลสู่สำกล” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 




