แผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

1. บริบท

1

2. ทิศทางองค์กร

11

3. โครงการ

15

4. รายละเอียดโครงการ

16

บริบท
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2553 ได้ ก ำหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และที่ ตั้ ง ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยสำนักงาน
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 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี
1. อำนาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
กำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. กำกับ ดูแ ล ติด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานและในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จั ด ระบบประกั น คุณ ภาพการศึ กษา และประเมิ น ผลสถานศึ กษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึก ษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
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9. ดำเนิ น การและประสาน ส่ งเสริม สนั บ สนุ นการวิจัยและพั ฒ นาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่ งเสริม การดำเนิ น การของคณะอนุ ก รรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่
การศึกษา
12. ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้ น ที่การศึกษาที่ มิได้ระบุ ให้ เป็ น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
และข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงานเขต
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนิน งานระหว่างหน่ว ยงานภายในและภายนอกเขตพื้น ที่
การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดีการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การภายในของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
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(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติด ตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี อำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนิ น การวิ เคราะห์ และปฏิ บั ติ งานระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิ บั ติ งานร่ว มกับ หรือ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริห ารการเงิน งานบัญชี
งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐาน
กลุ่มนโยบายและแผน
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(ค) วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน
และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนิ น งานพัฒ นาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ เป็ นไป ตาม
มาตรฐานงิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิ บั ติ งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒ นา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
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(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเยนินการเกี่ยวกับศาสตร์พระ
ราชการ
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้ สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
(ฉ) ส่ งเสริมงานการแนะแนว สุ ขภาพ อนามัย กีฬ า และนัน ทนาการ ลู กเสื อ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่ งเสริม สถานศึ ก ษาให้ มี บ ทบาทในการสร้างความเข้ม แข็ ง
ของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ป ฏิ บั ติ งานขึ้ น ตรงกั บ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ และมี
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
กลุ่มนโยบายและแผน
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(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เพิ่มกลุ่ม ดังนี้
10. กลุ่มกฏหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงผู้อำนวยการการสำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุธรณ์และการพิจารณาอุธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูล และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒ นางาน
กฏหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วันที่
18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพื่ อบริห ารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษา จํานวน 42 เขต
ดังต่อไปนี้
1. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกอบดวยทองที่เขตพญาไท บางซื่อ
ดุสิต สั มพัน ธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน
ทุ่งครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอย
บางกอกใหญ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยูที่เขตราชเทวี
ฯลฯ
โดย สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแตระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ใหไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
นั้น

กลุ่มนโยบายและแผน
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3. ขอบข่ายภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนโรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เขตปกครอง
พญาไท
บางซื่อ
ดุสิต
สัมพันธวงศ์
ปทุมวัน
ราชเทวี
พระนคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
บางแค
บางขุนเทียน
บางบอน
ทุ่งครุ

จำนวน
1
3
5
1
1
3
7
3
2
4
4
2

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เขตปกครอง
ราษฎร์บูรณะ
จอมทอง
คลองสาน
ธนบุรี
ภาษีเจริญ
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
บางพลัด
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
หนองแขม
รวม

จำนวน
2
3
4
5
5
2
2
6
3
1
67

2. ขนาดโรงเรียน
ขนาด
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

กลุ่มนโยบายและแผน

เกณฑ์นักเรียน
น้อยกว่า 500 คน
500-1,499 คน
1,500-2,499 คน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวม

2561
7
24
18
18
67

ปีการศึกษา
2562
17
16
16
18
67

2563
18
15
16
18
67
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3. จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

2561
57,863
18,652
19,413
19,798
52,749
17,651
17,151
17,947
110,612

ปีการศึกษา
2562
56,101
18,912
18,430
18,759
50,918
17,847
16,796
16,265
107,019

2563
55,060
18,265
18,658
18,137
51,790
18,071
17,323
16,396
106,850

2561
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ปีการศึกษา
2562
61
72
4,194
1,268
5,595

2563
59
163
3,929
1,176
5,327

4. จำนวนครู ปีการศึกษา 2563
รายการ
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครู
ครูผู้ช่วย
รวมทั้งสิ้น

5. จำนวนครูเทียบกับเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบ
รายการ
มากกว่าเกณฑ์
ตามเกณฑ์
โรงเรียน
19
1
ร้อยละ
28.36
1.49

กลุ่มนโยบายและแผน

น้อยกว่าเกณฑ์
47
70.15
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6. ผลคะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประเทศ
สพม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับประเทศ
สพม.1

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

55.14

60.80

42.21

50.60

33.25
26.73

42.15

35.70
29.20

40.24
40.89

30.07
-

35.21
32.75
-

25.41
29.20
-

36.80
35.01
-

เฉลี่ย

36.30

42.73

32.34

40.71

7. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ./
38ค พนักงาน
กลุม่ /หน่วย
ศน.
ลูกจ้าง
รองฯ
(2) ราชการ
ผู้บริหาร
4 กลุ่มอำนวยการ
- 6
1
กลุ่มนโยบายและแผน
- 1
2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
- 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- 4
2
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
- 5
3
1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 1
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
- 15 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- 5
3
หน่วยตรวจสอบภายใน
- 1
กลุ่มกฏหมายและคดี
- 2
1
กลุ่มบริการ
- 5
5
รวม
4 15 27
16
9

กลุ่มนโยบายและแผน

รวม
4
7
3
1
8
9
1
16
8
1
3
10
71
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8. ศูนย์พัฒนาวิชาการ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
English Program
การงานอาชีพ
การศึกษาพิเศษ
คณิตศาสตร์
คหกรรม
คอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ฟิสิกส์
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ
ภาษาเกาหลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาไทย
ยุวกาชาด
ลูกเสือ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องสมุด
อาเซียน
เคมี
แนะแนว

กลุ่มนโยบายและแผน

โรงเรียน

ลักษณะ
โยธินบูรณะ
นโยบาย
ทวีธาภิเศก
กลุ่มสาระ
วัดราชาธิวาส
แนะแนว
สวนกุหลาบวิทยาลัย
กลุ่มสาระ
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มสาระ
สามเสนวิทยาลัย
กลุ่มสาระ
เทพศิรินทร์
กลุ่มสาระ
สามเสนวิทยาลัย
กลุ่มสาระ
โยธินบูรณะ
กลุ่มสาระ
เตรียมอุดมศึกษา
กลุ่มสาระ
ไตรมิตรวิทยาลัย
กลุ่มสาระ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กลุ่มสาระ
ชิโนรสวิทยาลัย
กลุ่มสาระ
สตรีวิทยา
กลุ่มสาระ
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กลุ่มสาระ
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กลุ่มสาระ
เตรียมอุดมศึกษา
กลุ่มสาระ
ราชวินิต มัธยม
กลุ่มสาระ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
กิจการนักเรียน
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กิจการนักเรียน
วัดราชบพิธ
กลุ่มสาระ
สตรีวัดระฆัง
กลุ่มสาระ
สุวรรณารามวิทยาคม
กลุ่มสาระ
มัธยมวัดสิงห์
กลุ่มสาระ
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจการนักเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นโยบาย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มสาระ
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
แนะแนว
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ทิศทางองค์กร
สำนั กงานเขตพื ้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดทิศทางการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพืน้ ฐานความหลากหลาย สูเ่ ป้าหมายความเป็นหนึ่ง”
2. พันธกิจ
2.1 จั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความมั ่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ วิชาชีพ
ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้าน
ภาษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs)
2.6 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โดยใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital
Technology) และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand
4.0

--------------------------------------------------การศึกษาวิถีใหม่ หมายถึง การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้
ความหลากหลาย หมายถึง ความแตกต่างตามบริบท เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ความเป็นหนึ่ง
หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นเอกภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นลำดับ 1 ของประเทศ
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 การจัดการศึกษาความมั่นคงของชาติ
3.2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0
3.7 การจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง
4. เป้าประสงค์
4.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของสังคม* และสถาบันหลักของชาติ** และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติและพลโลกที่ดี
4.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักนวัตกร มีสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.3 ผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ความ
มั่นคง และภัยพิบัติใหม่
4.4 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม
4.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพครู***
4.6 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
4.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หน่วยงาน*
4.9 สถานศึกษาสร้างและใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามบริบทของสถานศึกษา
--------------------------------------------------*สถาบันหลักของสังคม หมายถึง สถาบันครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
**สถาบันหลักของชาติ หมายถึง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
***มาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง มาตรฐานตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผน

สพม.1
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของสังคม และสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์
ความมั่นคง และภัยพิบัติใหม่
กลยุทธ์
สร้างเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค วามรักในสถาบันหลัก ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุ ก
รูปแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ เ รี ย นเพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์ เป็ น นั ก นวั ต กร และมี ค ุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที ่ 21 นำไปสู ่ ก ารสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริ หาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพครู
กลยุทธ์
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีส มรรถนะตามสายงาน/
มาตรฐานวิชาชีพครู

--------------------------------------------------*ตามมาตรฐานของหน่วยงาน คือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้าประสงค์
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม
กลยุทธ์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้า งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
ยกระดับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม ีประสิทธิภ าพเพื ่อ มุ ่ ง สู่
Thailand 4.0
เป้าประสงค์
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ของหน่วยงาน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อสร้างความ
เป็นหนึ่ง
เป้าประสงค์
สถานศึกษาสร้างและใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามบริบทของสถานศึกษา
กลยุทธ์
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การสร้ า งและการใช้ ง านวิ จ ั ย เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital
Technology) และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
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โครงการ
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ กำหนดแนวทางการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
กำหนดจัดทำโครงการ ดังนี้
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9

โครงการ
การพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ หลักสูตรระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุลากร
ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในการบริหาร
จัดการองค์กร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
ว21/2560
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์แบบมีส่วนร่วม สพม.1
แนวทางการบริหารงบประมาณ
การบริหารจัดการสำนักงาน
รวม

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่ม/หน่วย
ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ (DLICT)

งบประมาณ
20,000

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

20,000

อำนวยการ

20,000

บริหารงานบุคคล

20,000

นิเทศติดตามฯ

20,000

พัฒนาครูฯ และ
กฎหมายและคดี
บริหารงานการเงินฯ
และหน่วย ตสน.
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

47,000
40,000
20,000
4,793,000
5,000,000
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