


พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

 
การศึกษาต้องมุง่สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
๓. มีงานท า – มีอาชีพ 
๔. เป็นพลเมืองที่ดี 

 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๑) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
๒) ยึดม่ันในศาสนา 
๓) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ 

ชุมชนของตน 

 
๓. มีงานท า – มีอาชีพ 

๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว 
หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่ง
ให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจน
งานส าเร็จ 

๒) การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด 

๓) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มี
งานทา จนสามารถเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัว 

 

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มคีุณธรรม 

๑) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
๒) ปฏิบัติแต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 
๓) ปฏิเสธส่ิงที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 

๔. เป็นพลเมืองทีด่ี 
๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 

๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน 

ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 

๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท า
เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่นงาน
อาสาสมัครงานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสา
ธารณกุศลให้ท าด้วย 

ความมีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 

 

 



 

คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ข้ึนเพ่ือเปนการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
ของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหมีความทันสมัย เหมาะสม มีทิศทางท่ี
ชัดเจน เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาตาง ๆ สูการปฏิบัติ โดยได
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรและ
แนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดพะเยาใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานและ
สถานศึกษา รวมท้ังเปนกรอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
การพัฒนาการศึกษา 
 

ขอขอบคุณคณะทํางาน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) สําเร็จไดดวยดี และหวัง 
เปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน สถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีหนาท่ีในการ 
บริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี 
กําหนดไดอยางแทจริงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม ประสบผลสําเร็จ 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กุมภาพันธ 2564 



สารบัญ 

  หนา 

คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปผูบริหาร 
 
สวนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน      

- บริบทพ้ืนท่ี         1 

- อํานาจหนาท่ี         1 

- พ้ืนท่ีรับผิดชอบ         2 

- การปกครอง         3 

- แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ      4 

- ขอมูลพ้ืนฐาน         5 

- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ      9 

- ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร     10 

- กรอบแนวคิด         10 

 
สวนท่ี ๒  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

- ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)       15 
- แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)       16 
- แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)       23 
- สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565)   27 
- ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565 ) จังหวัดพะเยา 32 
- การจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  39 

 
สวนท่ี  ๓   การศึกษาสถานภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการศึกษา (SWOT Analysis)   ๔๔ 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน       ๔๔ 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก      ๔๔ 

- ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) สภาพแวดลอมภายใน (2s-4m) ๔๘ 

- ผลการวิเคราะหสภาพองคกร       ๔๙ 

 

 

 



 
สวนท่ี  ๔   ทิศทางของแผนพัฒนาการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

พะเยา เขต 1 พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕     
- วิสัยทัศน        50 
- พันธกิจ         50 
- คานิยมองคกร        51 
- เปาประสงค        51 
- เปาประสงคเชิงกลยุทธ       52 
- แผนผังการเชื่อมโยงและสอดคลองของยุทธศาสตรดานการศึกษา  ๕๗  

- แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ (ตัวชี้วดัและคาเปาหมายรายป)  
 

สวนท่ี  ๕   โครงการตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
- ยุทธศาสตรท่ี ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง    68 
- ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล     7๑ 
- ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    สูการเปนมืออาชีพ     ๖๗ 
- ยุทธศาสตรท่ี ๔  สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  8๑ 
- ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 

    กับสิ่งแวดลอม      8๔ 
- ยุทธศาสตรท่ี ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม    8๖ 

 

สวนท่ี ๖  การบริหารแผนสูการปฏิบัติ  
- หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ    ๘๒  
- การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ    ๘3 
- การติดตามประเมินผลตามแผน      ๘๓ 

 

ภาคผนวก                                                                                                                 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔ ป     

(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๑ 

ส่วนที่  ๑   
ความเป็นมา 

 
บริบทพ้ืนที ่

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การก าหนด และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
พะเยา เขต 1 เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอแม่ใจ 
และอ าเภอภูกามยาว มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย และสถานศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

อ าน าจหน้ าที่ ของส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษา ตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้                      

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒ 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน        
ด้านการศึกษา 

๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 

อาณาเขตติดต่อ 

 อ าเภอเมืองพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   และเป็นที่ตั้งของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา              
 อ าเภอแม่ใจ   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร 
 อ าเภอดอกค าใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
 อ าเภอภูกามยาว   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓ 

พื้นที่รับผิดชอบ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ตั้งอยู่ที่ 598 หมู่ 11 ถนนสนาม
กีฬา  ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยาจ านวน ๓๗๘  หมู่บ้าน ๓๖ ต าบล  ๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๙ เทศบาลต าบล         
๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอภูกามยาว 

การปกครอง  **แหล่งข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 

อ าเภอ 

เขตการปกครอง 
พื้นที่ 

ตาราง กม. 
ประชากร ระยะห่างจาก

จังหวัด ต า
บล

 

หมู่
บ้า

น 

เท
ศบ

าล
เม

ือง
 

เท
ศบ

าล
ต า

บล
 

อบ
ต.

 

เมืองพะเยา 3 15 172 1 9 4 1,055.915 116,801 
แม่ใจ 24 6 66 - 6 1 300.761 33,070 
ดอกค าใต้ 15 12 99 1 3 7 823.294 67,980 
ภูกามยาว 18 3 41 - 1 2 213.832 20,976 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ 

กลุ่มนโยบายและ

แผน 
กลุ่มอ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  

และประเมินผล       

การจัดการศึกษา 

  

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ์

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
กลุ่มงานกฎหมาย

และคด ี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา  
  ( ๘3 )  

  

กลุ่มเมืองพะเยา 
๑ 

กลุ่มเมืองพะเยา 
๒ 

โรงเรียน 

กลุ่มดอกค าใต้ 
๑ 

โรงเรียน 

กลุ่มดอกค าใต้ 
๒ 

โรงเรียน 

กลุ่มแม่ใจ กลุ่มภูกามยาว 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๔ 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

นายสวัสดิ์  แสงขัน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

นายสุขุม  พรหมเสน 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 

นายธนายุทธ  ค าภีระ 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 

กลุ่มบริหาร 

งานการเงิน 

และสนิทรัพย ์

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาคร ูและ

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 

กลุ่ม 

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการ 

ศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 

การศึกษา 

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ 

ประเมินผล 

การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 

นโยบาย 

และแผน 

กลุ่ม 

อ านวยการ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕ 

บุคลากรสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

จ านวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  บุคลากรส านักงาน 
     ๑.๑ ข้าราชการ 
 

สายงาน 

ระดับต าแหน่ง/วิทยฐานะ/ จ านวน 
รวม 
(คน) ปฏบิตัิงาน 

ช านาญ 
งาน 

อาวุโส 
ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ 
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ไม่มี 
วิทยะ 
ฐานะ 

สายงาน (ต าแหน่ง)          
๑.ผู้อ านวยการ สพท.      1   1 
๒.รองผู้อ านวยการ สพท.      3   3 
๓.ศึกษานิเทศก์     3 6   9 

รวม (๑)     3 10   13 
4.เจ้าพนักงานธุรการ  3       3 
5.นักจัดการงานทั่วไป     2    2 
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1       1 
7.นักวิชาการเงินและบัญชี    1 4 2   7 
8.เจ้าพนักงานพัสดุ  1       1 
9.นักวิชาการพัสดุ      1   1 
10.นักทรัพยากรบุคคล    1 4 2   6 
๑1.นิติกร      1   1 
๑2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     5 -   5 
๑3.นักวิชาการศึกษา     4 1   5 
๑4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์     1    1 
15.นักประชาสัมพันธ์      -   - 
16. นักวิชาการตรวจสอบภายใน     1 1   2 

รวม(๒)  5  2 21 8   36 
รวมทั้งสิ้น         49 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖ 

    ๑.๒  อัตราจ้าง 
 

สายงาน จ านวน 
๑. พนักงานท าความสะอาด ๒ 
๒. เวร-ยาม ๑ 
๓. พนักงานพิมพ์ ๑ 
๔. พนักงานราชการ 2 

รวม 6 
 

๒.  บุคลากรในสถานศึกษา   
  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
 ข้าราชการครู  

๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน 74 คน 
๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน 
๓ ครูผู้สอน 586 คน 
๔ ครูผู้ช่วย 33 คน 

รวมข้าราชการครู 697 คน 
 ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว   

๕ ลูกจ้างประจ า 42 คน 
๖ พนักงานราชการ 6 คน 
๗ อัตราจ้าง 

๗.๑  ครูอัตราจ้าง 
๗.๒  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๗.๓  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
๗.๔  นักการภารโรง 

 
29 
83 
61 
41 

 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวนลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 262 คน 
รวมทั้งสิ้น 959 คน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗ 

 ๓.  จ านวนนักเรียนรายชั้นเรยีน 5 ปีย้อนหลัง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑   
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
อนุบาล 1  78 218 177 182 
อนุบาล 2  900 841 751 757 675 
อนุบาล 3 836 933 898 803 811 

ก่อนประถมศึกษา 1,736 1,852 1,867 1,737 1,668 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,120 995 1,085 1,052 954 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,093 1,085 951 1,061 1,043 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,174 1,082 1,075 976 1,073 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,242 1,145 1,067 1,089 992 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,240 1,234 1,150 1,068 1,091 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,240 1,216 1,228 1,164 1,083 

ประถมศึกษา 7,109 6,759 6,556 6,410 6,236 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 394 361 359 350 331 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 361 404 355 322 346 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 390 340 389 340 303 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,145 1,105 1,103 1,012 980 

รวมทั้งสิ้น 9,990 9,716 9,526 9,159 8,884 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคล้องกับการปฏิรูป 
การศึกษาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี             
(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ           
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ บัญญัติไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐            
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของจังหวัดพะเยาและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  
จึงก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖๕ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม อันจะน าไปสู่เป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๘ 

 

วัตถุประสงค ์
 

๑) เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  พ.ศ. ๒๕๖3 
- ๒๕๖๕   

๒) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
น าไปสู่การปฏิบัติ 

 

เป้าหมายรวมของการพัฒนา 
 

๑. เป้าหมายที่เกิดกับผู้เรียนและประชากรวัยเรียน 
                 (๑)  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
         (๒)  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแข่งขัน 
                  (๓)  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  (๔)  ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตาม
สิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

๒. เป้าหมายที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๓. เป้าหมายที่เกิดกับองค์กร 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๙ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้ด าเนินงานโครงการ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑  โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางแผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ๑๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
2. การผลิตและพัฒนาครู ๒๒ ๑,๐๘๐,๐๔๐ 
3. การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 
๔ ๔๐๗,๘๐๐ 

4. การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

๑ ๑๕,๐๐๐ 

5. ICT เพ่ือการศึกษา (ใช้เงินเหลือจ่าย ๒๔๙,๐๐๐ บาท) ๑ - 
6. การบริหารจัดการ ๒๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ  ๔,๑๙๗,๑๖๐ 
7. จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียน ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ๙๐๐,๐๐๐ 
8. งบประมาณท่ีจากส านักต่าง ๆ จัดสรร  ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ตารางแผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   ๕ ๔๐๐,๓๔๕ 
๒.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน    

๕ ๑,๔๔๙,๑๐๐ 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗ ๑,๒๗๓,๔๐๐ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
๓ งปม.จาก สพฐ. 

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑ ๔๗,๗๐๐ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๑๔ ๑,๔๓๕,๗๖๐.๐๐ 

รวมงบประมาณ  ๔,๖๐๖,๓๐๕.๐๐ 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๐ 

 

ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ตารางผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

กรอบแนวคิด 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ    
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่
ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   ๒ ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    

๓ ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓ ดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

๓.๖๗ ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

๔ ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๘๑ ดีมาก 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๑ 

1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึ กษารัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์

ข้อ 1.6 
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต

วิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ
คร ู

1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชา ติ 
และระดับพื้นท่ี 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2580 โดย
มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๒ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์

ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท า ไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย
จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ า ปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุค
ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลัง
ทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้าน

ต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) 
ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 
เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์     
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์       



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๓ 

8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน

หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือ
ธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน 
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนา
ระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการ           
ผู้หลบหนีเข้าเมือง9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษา
ความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา   

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10)การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8)การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๔ 

และสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน11) การ
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจั ดท า
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 
******************* 
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สวนที่ ๒  

ความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงสอดคลองสอดคลองกับแผน 3
ระดับ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) และระดับท่ี 3 
(เฉพาะท่ีเก่ียวของ) โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน 

แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง 

แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 
ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหวางประเทศ 

ซ่ึงแผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดทําการศึกษา วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยง
ระหวางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน
ท้ัง 3 ระดับแลว ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท่ีเปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนท้ัง 3 ระดับ มาเชื่อมโยง
เชนเดียวกัน โดยมีรายละเอียดท่ีมีความเชื่อมโยงของแผนในแตละระดับดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสู 

สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตาง ๆ ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ    
ท้ังความรูดานวิชาการทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา      
ดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการ
พ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน              
4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจาย ดังกลาวเปน
การสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุม ผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ 
รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา          
ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ 
เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ี       
ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาส      
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกัน ปองกันยา
เสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลชวยเหลือกลุมเด็ก
และเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาว
ตอไป 
 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 
1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี
นิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปญญาดีข้ึน 
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การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให 
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงพรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายรวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบ
การศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบ
ประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกร
คุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล 

1.1.2 แผนยอยการปฏิรูป กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา 
โรงเรียนใหมีคุณภาพ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให 
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงพรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายรวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษาท้ังบุคลากร หลักสูตรและ
กิจกรรม และดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆรัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา 
เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๑๘ 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให 
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน 
ทุกระดับและทุกกลุม ท้ังผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของ
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21    
การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ    
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ
การจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย 

สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาผูเรียนตั้งแตระดับ 
กอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ 
เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการ 

ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให 

บรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีการ
ดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจัก  

คิดวิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให 
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอ        
การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๑๙ 

คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและ
เล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอานการพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและ
สรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทําการขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ 

ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 
แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ 
เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ 

ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนคาใชจายในการ 

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแกโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นความม่ันคง 
1.4.1 เปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการศึกษา 

ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหา
ชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 

1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 

ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและ
กันอยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนพัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย 
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เปาหมายของแผนยอย 
1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 
2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร 

และพัฒนาประเทศ 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา 

การศึกษาและแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัด
การศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรัก
สามัคคีมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผูเรียน
ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม 
เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง
ตอไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเปน 

ไทยมากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ียอมรับ 
ของนานาประเทศมากข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา 
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี สรางเครือขาย
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 

1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากร 
ท่ีเก่ียวของ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการสงเสริมให 
นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับ
คุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี  อีกท้ัง
สรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรม 
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1.6 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการเรียนรู 

เก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต และปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษา 

2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการ 

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
2.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

กอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา 
ใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา 

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมี 
ความตองการจําเปนพิเศษ 

2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมี 

การยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็ก 
ดอยโอกาสไดรับการศึกษา 

3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน 

4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน 
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา จนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอนสอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 

2.4 เรื่องการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให 

ผูเรียนและประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ัง 
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ัง 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกัน 
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ   
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง 

4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นกัเรียน ครู  
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยาง
เปนรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการผลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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3. แผนการปฎิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการ
สรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

4.1 วัตถุประสงค 
ท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง
ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

ท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได 

ท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ 
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

ท่ี 1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

ท่ี 1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เปาหมายรวม 
ท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด 

ฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ 
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต 
ท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

ท่ี 2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 

ท่ี 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา     
รอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๒๔ 

ท่ี 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดีและ 
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลงมีความ
พรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ี
สําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

ท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา 
ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด 

ฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและ 

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง ตาม 

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย     

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการ
เสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

4.3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถใน 
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี    
การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว      
ในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครอง  
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต         
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมี   
การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนา
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ระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมี 

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ 

ภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมี 

รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก คาจัดการ
เรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและ 
เยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ีและสภาพ
รางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)และเทคโนโลยีทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ 
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง 

4.5 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4.5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และขีด 

ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสรางความรูความเขาใจ           
ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน 

สถาบันหลักของประเทศ 
4.6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
4.6.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและ 

ธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดาริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

4.7 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝง 

ใหคนไทยไมโกง 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๒๖ 

5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ัน คงแหงชาติ 
5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปองกัน 
และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข 

5.1.3 ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีศึกษาตอ 
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 

5.1.4 กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 
และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย) 

5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 
5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด 
5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึง 

โทษของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นการ 
เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต 
และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตาน และ 

ปฏิเสธการทุจริต 
 
แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ 

แขงขันของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๒๗ 

สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง 

ท่ัวถึงและเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
 
แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 เปาหมาย 
ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืนซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 

1.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของผู เรี ยน ท่ี เข ารวม กิจกรรม ท่ี ส งเสริม

สนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรปูแบบใหมในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือ
การมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

80 80 85 
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1.3 แนวทางการพัฒนา 
1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาการพัฒนา

ทักษะ การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

1.3.4 สงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผูเรียนทุกชวงวัย เพ่ือเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงในการดําเนิน
ชีวิตท้ังปจจุบันและอนาคต 
2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1 เปาหมาย 
ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ ไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 
 
2.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ท่ี ต อ บ ส น อ งต อ ก า ร พั ฒ น า กํ า ลั ง ค น ใน  1 0 
อุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 

2 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
องคความรู และสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนําไปใช 
ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

75 80 80 

3 รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

 
2.3 แนวทางการพัฒนา 
2.3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ 
2.3.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.1 เปาหมาย 
3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มี 
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๒๙ 

3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนา 
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา 
80 80 80 

2 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 
ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความ ถนั ด แล ะค ว าม ส าม ารถ  (วิ ท ย าศ าส ต ร 
คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 30,306 

4 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

80 81 82 

5 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

85 90 95 

6 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เพ่ิมข้ึน 

200 200 250 

7 ร อ ยล ะขอ งค รู ส อน ภ าษ า อั งกฤษ ใน ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (CEFR)ตามเกณฑท่ีกําหนด 

100 100 100 

8 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ตน ท่ีไดรับ
การเตรียมความพรอม ดานการอาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 100 100 

9 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสราง
สมดุลทุกดานและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปญญารายบุคคล 

- - 8 

10 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุ
ปญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน 

- - 8 

11 รอยละของผู เรียน ได รับการพัฒ นาให มี ความรู 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในดานตาง ๆ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยาง
สอดคลอง ตามสภาพความตองการและบริบทของแต
ละพ้ืนท่ี ตลอดจนความทาทายท่ีเปนพลวัตรของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 

- - 8 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๐ 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
12 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง 

ในแตละมาตรฐานตามระบบการประกันคณุ ภาพ 
อยูในระดับดีข้ึนไป 

- - 80 

 
3.3 แนวทางการพัฒนา 

3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเปนปฐมวัย 
O-NET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร) 

3.3.2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปญญา 

3.3.3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาดวยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 

3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสรางความ
เขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

4.1 เปาหมาย 
ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
4.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา

ตอประชากร 
กลุมอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
 

100 
100 
100 
78 

 
 
 

100 
100 
100 
78 

 
 
 

100 
100 
100 
78 

2 จํานวนผู เรียนท่ี เปนผู พิการ ผูดอยโอกาสเขาถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจําเปน 

3,630,000 3,630,000 3,630,000 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๑ 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
3 รอยละของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ ไดรับ

การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
75 80 85 

4 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรยีนยากจน 

20 20 20 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จ 

การศึกษา ปพ. 3 
 
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.1 เปาหมาย 
สถาน ศึกษาจั ดการศึกษาเพ่ื อการบ รรลุ เป าหมายการ พัฒ นาอย างยั่ งยื น  (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรู 

ค ว าม เข า ใจ ค ว าม ต ระห นั ก  ใน ก ารอ นุ รั ก ษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

75 80 85 

 

5.3 แนวทางการพัฒนา 
สรางจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เปาหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

6.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 จํานวนกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปน

ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
2 2 2 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๒ 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ี มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติเพ่ิมข้ึน 
15 20 25 

3 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคาคะแนน
เฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน (ITA)ไมนอยกวารอยละ 85 

80 90 95 

4 รอยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดม่ัน
ความซ่ือสัตย สุจริต 

50 50 50 

5 รอยละของสถานศึกษานํ ารองพ้ืน ท่ีนวัตกรรม
การศึกษามีความอิสระ 
และความคลองตั ว ในการบริห ารและการจั ด
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

60 80 100 

 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
6.3.1 สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
6.3.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
6.3.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีและสถานศึกษาเปนฐานเพ่ือให

สามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระและคลองตัว เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา  

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศน แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

เปาประสงค 
๑. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

๒. จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 

เพ่ิมข้ึน 

๓. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน การทองเท่ียว และการคาชายแดน เพ่ิมข้ึน 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๓ 

๔. สังคม ชุมชน มีความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

๕. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิด 

ภาวะโลกรอน 

๖. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย สังคมเขมแข็ง 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย 
- พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
- ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- พัฒนาการคา การลงทุน 
- พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรมเชื่อมโยงสูกลุมจังหวัด ประเทศเพ่ือนบานและ 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
กลยุทธท่ี ๒  สรางสังคมเอ้ืออาทร ภายใตอัตลักษณคุณคาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัยเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 

กลยุทธท่ี ๓ - สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขตปา เขตชุมชน และเขตเมือง 

- สนับสนุนการจัดการดินและน้ํา 

- สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

- สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

กลยุทธท่ี ๔ - สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการเสริมสราง การพิทักษ รักษสถาบัน 

- ปองกัน ปราบกรามและบําบัดยาเสพติด 

- เพ่ิมเครือขายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 

- เพ่ิมศักยภาพดานความม่ันคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

2) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖๕)  จังหวัดพะเยา มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
พะเยา ดังตอไปนี้ 

 

วิสัยทัศน 

“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

พันธกิจ 

๑. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

๓. การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๔ 

เปาประสงคหลัก 

๑. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

๓. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 

๒) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 

๓) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ 

ทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 

๔) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 

๕) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

๗) โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๘) โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด 

๙) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

๑.๒ ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนว 

ตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ 

๑) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น 

เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ประเด็นยุทธศาสตร ๒ การผลติและพัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

กลยุทธ 

๒.๑ ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๑) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

๒) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 

๓) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๕ 

๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ 

สถานประกอบการ 

๒.๒ สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

๑) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร ๓ พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 

๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

๑) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

๓.๒ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี 

๑) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา 

๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

๑) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

๓.๔ พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๑) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

๓.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

๑) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษาตลอดชีวิต 

๓) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร ๔ สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

๔.๑ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต 

สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กท่ีมีความบกพรอง 

๒) โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสาหรับคนพิการประจําป ๒๕๖๒ 

๓) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  

จังหวัดพะเยา 

๔.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย 

๑) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน ประจาํป ๒๕๖๒ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

๕.๑ สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

๑) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 

๒) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๓) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

๔) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ 

๖) โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

๕.๒  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 

๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๑) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

๑) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

ตามบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๓๙ 

ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
วิสัยทัศน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เปนองคกรช้ันนําผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 

พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 
๓) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
๔) พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
๕) พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตคุณลักษณะในศตวรรษ 

ท่ี 21  
๖) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
๗) สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
๙)  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 

 

เปาประสงค (Goals) 

เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
ประกอบดวย 

1) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท พ.ศ.2560 
2) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว  
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
4) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสมกับ 

การใชงาน 
5) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
6) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
7) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
9) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของ 

ผูรับบริการ 
10)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัด 

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๔๐ 

พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 

    “สุสสูสา  สุตวฑฒฺน”ี 

    การใฝศึกษาเปนเคร่ืองพัฒนาความรู 
 

 
คานิยมองคกร 
 

  P H A Y A O  
 

P Professional  = ความเปนมืออาชีพ 

H Harmony  = ความสามัคคี 

A Accountability = ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

Y Youth   = เพ่ือเด็กและเยาวชน 

A Aim   = การมุงสูเปาหมายรวมกัน 

O Ownership  = ความรูสึกเปนเจาขององคกร 

1    = มุงสูความเปนเลิศ 

 

กลยุทธ (Strategic Issues)  
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปน
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580   
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 –2579 
และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดเปนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 
 

กลยุทธหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประกอบดวย 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๔๑ 

ผลผลิต 
1. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 
2. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กดอยโอกาสและเด็กขาดโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 

โดยไดหลอมรวมกรอบแนวคิด ผลจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจัย ท้ังภายในและภายนอก
สภาพบริบทของสถานศึกษาในสังกัด มาเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามปณิธานท่ีวา  “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” โดยมุงหวังให
นักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ใหมีความพรอมท้ังกาย ใน สติปญญา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร            
มีคุณลักษณะสุจริต โดยเนน มีวินัย ซ่ือสัตย อดออม โอบออมอารี มีความรับผิดชอบ พอเพียง จิตสาธารณะ 
สํานึกรักสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีสรรถนะตามหลักสูตรทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) และพหุปญญา      
มีสุขภาวะท่ีดีมีพัฒนาการตามวัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รักถ่ินฐานบานเกิด มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีนิสัย
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลเมืองโลกท่ีมีทักษะการคิด    
ข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และมี     
กลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่ี  มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู พัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดยไดกําหนดทิศทางการ
พัฒนาดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เนนคุณธรรมหลัก ประกอบดวย 1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร  2) มีคุณลักษณะสุจริต ประกอบดวย มีวินัย มีความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีความพอเพียง            
มีจิตสาธารณะ 3) มีสํานึกรักสิ่งแวดลอม 
  เกง สมรรถนะ ประกอบดวย 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง : ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทําใหนักเรียนเกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย 
และดานทักษะพิสัย 

2) มีสรรถนะตามหลักสูตร : สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ขอ  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู 

ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน 
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 
การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด 
เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  การคิด 

อยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับตน เองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา 
เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบน 

พ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
ตาง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
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4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู 

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง 

เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  การแกปญหาอยาง
สรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

3) ทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
ซ่ึงเปนทักษะท่ีเด็กในยุคนี้ตองมี โดยประกอบดวย 3R x 8C ดังนี้ 
- 3R คือ ทักษะดานความรู (Hard Skills) 
- 8C คือ ทักษะทางอารมณ (Soft Skills) 

 

4) พหุปญญา   
“ปญญา คือความสามารถท่ีจะคนหาและแกปญหาและสรางผลผลิตท่ีมีคุณคาเปนท่ี 

ยอมรับในสังคม” 
 

มีสุข : กาย – ใจ ประกอบดวย 1. สุขภาพการแข็งแรง  2. ทักษะทางอารมณ 3. ทักษะชีวิต 
 

กลยุทธขับเคล่ือนงานตามนโยบายท่ี  มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือ 
การเรียนรู พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดย
มุงหวังใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุงสูการปฏิบัติภายใตแนวคิด “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
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สวนที่  ๓ 

การศึกษาสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         
เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 มี ดังนี้ 
 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานโครงสรางนโยบาย (Structure : S1)  

1. การบริหารจัดการ สพป.พะเยา เขต 1 มีความ
เช่ือม่ันและไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เนื่องจาก
การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมกอใหเกิด
ในการบริหารจัดการ  
2. สพป.พะเยา เขต 1 มีโครงสรางและมีการกําหนด
กรอบภาระงานอยางชัดเจนสงผลใหการทํางานมีการ
ตรวจสอบกล่ันกรองและติดตามกํากับใหเปนไปตาม
นโยบายและทิศทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การบริหารมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางบอย สงผลตอ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและความไมม่ันใจใน
สถานภาพ  
 

ดานผลผลิตและการบริการ (Products and Service : S2) 

๑.การใหบริการของ สพป.พะเยา เขต 1 สะดวก
รวดเร็วท่ัวถึง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการส่ือสารหลากหลายชองทาง 
และมีบริการ one stop-service   

๑.การใหบริการของกลุมบางกลุมยังไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทัดเทียมกันในทุกกลุม เนื่องจาก
ขอจํากัดดานบุคลากรยังขาดความรูความสามารถและ
วัสดุอุปกรณ  

ดานบุคลากร (Man : M1) 

๑.ปริมาณบุคลากรของกลุมตางๆ สวนใหญเปนไป 
ตามกรอบอัตรากําลัง ตามโครงสรางท่ีสพฐ.กําหนด
สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและ
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมีคุณภาพ  
เชนO-net สูงข้ึน 
๒.บุคลากรสวนใหญมีความตระหนักและรับผิดชอบ 
ในบทบาทหนาท่ีของตนเอง สงผลใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
๓.บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหมี
ความรูความสามารถ และสามารถนําไปใชในการ
ทํางาน  
๔.บุคลากรไดรับการพัฒนา ตามความตองการของ
ตนเอง สงผลใหมีความชํานาญตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง 

๑. การจดัการเรียนการสอนของบางโรงเรยีนยังไม
เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากนโยบายในการโยกยายมี
ความซับซอนและยุงยากทําใหไมสามารถรับยายและ
บรรจุครูไดทันท่ี  
๒.บุคลากรบางสวนไดรับการพัฒนาแตไมนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหเกิดปญหาในองคกร 
๓.บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทําใหผล
การทํางานไมเต็มศักยภาพ   
๔. การรับยายบุลลากรของ สพป.พะเยา เขต 1      
บางตําแหนง ไดรับบุคลากรท่ีมีอายุงานนาน ทําให
เปลี่ยนแปลงไดยาก  
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 

๑. การบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี พัสดุของ  
สพป.เขต ๑ มีประสิทธิภาพและมีความผิดพลาดนอย  
เนื่องบุคลากรมีความรู ความสามารถและความ
รับผิดชอบ  
๒. การบริหารจัดการดานการเงินท่ีไดรับการจัดสรร 
สูสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ทําใหการ
บริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธภิาพ สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

๑.การเบิกจายงบประมาณของ สพป.พะเยา เขต 1  
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากการขาดแคลน
บุคลากร และพัสดุไมเพียงพอ  
๒.บุคลากรบางสวนขาดขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เนื่องการดําเนินงานดานการเงินมีหลายมาตรฐานและ
ไมมีความยืดหยุน  
๓. การบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุ และการ
จัดทําเอกสารชดใชเงินยืมบางครั้ง ไมชัดเจนทําใหเกิด
ความผิดพลาดการเบิกจายเงิน ทําใหเสียเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 

ดานวัสดุอุปกรณ (Material : M3) 

1. การบริหารจัดการดานพัสดุ มีความโปรงใส 
เนื่องจากมีแผนงานโครงการท่ีรองรับ และมีระเบียบ
ในการเบิกจายวัสดุท่ีชัดเจน  
๒. การจัดซ้ือพัสดุตามคุณลักษณะท่ีกําหนดตาม
ระเบียบและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม
เปาหมาย เนื่องจากมีแผนงานโครงการในการ
ดําเนนิงาน  
 

๑. การจัดซ้ือพัสดุบางรายการไดรับพัสดุ อุปกรณท่ีไมมี
คุณภาพ เนื่องจากคุณลักษณะถูกกําหนดมาจาก
สวนกลางและ สพป. ไมสวนรวมในการกําหนด
คุณลักษณะ  
 

ดานการบริหารจัดการ (Management : M4 ) 

1.การบริหารจัดการ สพป.พะเยาเขต 1 เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีการจัดประชุม
รวมระหวาง ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุม/หนวย
เพ่ือพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการบริหารของเขตอยู
เสมอ  
๒. การบริหารจัดการระหวาง สพป.พะเยาเขต 1  
กับโรงเรียน เปนอยางมีธรรมาภิบาล เนื่องจาก สพป.
มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ท่ีมี
กรรมการท่ีเปนตัวแทนของทุกกลุมโรงเรียน ในการ
พิจารณาตองตัดสินใจ ในทุกภารกิจของ สพป  
 

๑.การประชาสัมพันธยังไมสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากไมมีบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธและขาดวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย  
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) (ปจจัยภัยคุกคามตอการทํางาน) 
ดานสังคมและวัฒนธรรม (Society Cultural Factor : S)  

1.ชุมชนของเขตบริการ สพป.พะเยา เขต 1 มีอาชีพท่ี
หลากหลาย ทําใหมีรายไดสงผลตอการสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนไดเรียนอยางมีคุณภาพ  
2.ชุมชนของเขตบริการ สพป.พะเยา เขต 1 สวนใหญ  
มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีความรักสามัคคี ใน
กลุมเครือญาติกอใหเกิดพฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค อันจะสงผลตอการเรียนรูของเด็ก  
3. วัฒนธรรมการแสดงความเคารพและศรัทธาในผู
อาวุโสของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาสงผลตอการมี
สัมมาคารวะของเด็ก เช่ือฟงยอมรับตอการอบรมส่ังสอน
ของครู  
4.สถาบันครอบครัวของชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาสวน
ใหญมีความเขมแข็งสงผลตอการสรางภูมิคุมกันและ
ทักษะชีวิตใหกับเด็กนักเรียนไดอยางมุงม่ันตั้งใจ  
5. ประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา สวนใหญไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลสงผลตอการมีรายไดอยางเพียงพอ
ในการสงบุตรหลานไดเรียนท่ีมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยู
ในสังคมท่ีนาอยูอยางปลอดภัย  
 

1.อัตราการเกิดของประชาชนจังหวัดพะเยาลดลง
ทําใหจํานวนนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง มีผลตอ
การบริหารจัดการและการรับอุดหนุนงบประมาณ
รายหัวลดลง 
2.ทักษะในวิชาชีพของประชาชนหลายกลุมในพ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยามีความเหลื่อมล้ําในเรื่องรายได
กอใหเกิดความไมเทาเทียมในการรับการศึกษา 
3.ความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณี 
และความเชื่อท่ีแตกตางกันของประชาชนบางพ้ืนท่ี 
สงผลใหสถานศึกษาตองจัดรูปแบบกระบวนการ
จัดการท่ีหลากหลาย มีผลกระทบตอการจัด
บุคลากรและงบประมาณ  
4.การไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีไม
เหมาะสมของประชาชนบางกลุม สงผลให
พฤติกรรมและคานิยมเปลี่ยนไปท่ีไมเหมาะสมและ
เปนอยางท่ีไมเหมาะสมกับนักเรียน  
5.ปญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก ความ
ยากจน สงผลใหสถานศึกษาตองเพ่ิมความดูแลเอา
ใจใสและจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันซ่ึงบางเรื่องเปน
เรื่องท่ีสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการได 
6.ชุมชน/ผูปกครองบางสวนมีคานิยมนําบุตรหลาน
มาเรียนในเมืองสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก เกิดการ
ยุบสถานศึกษาและมีอุบัติเหตุในการเดินทาง
บอยครั้ง นอกจากนี้ นักเรียนบางคนเรียนไมทัน
เพ่ือนกลับไปเรียนท่ีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ดานเทคโนโลยี (Technological Factor : T) 

๑.ความทันสมัยของเทคโนโลยีสงผลใหการทํางานสะดวก
รวดเร็วถูกตองแมนยําประหยัดเวลา งบประมาณและ
นํามาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
๒.นโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนสงผลตอ
การจัดการเรียนรูของผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพเทาเทียมและสามารถใชติดตอส่ือสารไดทุกทีทุก
เวลา  
๓.นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีมีคุณประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนกาวทันโลกแหงการ
เปล่ียนแปลง  

๑.ความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหบุคลากรบางคน
ปรับตัวไมทันใชไมเปนจึงไมสามารถนําไปใช
ประโยชนเทาท่ีควร  
๒.ความเจริญเทคโนโลยีเพ่ิมภาระดานงบประมาณ
ของโรงเรียนทําใหงบประมาณไมเพียงพอคา
สาธารณูปโภคสูงข้ึนและนําไปใชผิดวัตถุประสงค
กอใหเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียตอหนวยงาน
และองคกร ทําใหนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม   
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (ภัยคุกคาม) (Threats) 
ดานเศรษฐกิจ (Economic Factor : E)  

๑.ภาวะเศรษฐกิจท่ีดีทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนท่ีมีความพรอม/โรงเรียนเอกชนตาม
สถานะของตนเอง ทําใหนักเรียนมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
๒.ภาวะเศรษฐกิจท่ีดีทําใหผูปครองหรือชุมชน
บางสวนมีรายไดสามารถสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา เชน ส่ือการเรียนรูอุปกรณ
ตาง ๆ คอมพิวเตอร ฯลฯ  
๓.เศรษฐกิจดีทําใหผูปกครองบางสวนมีศักยภาพใน
การสงบุตรหลานไปเรียนเสริม สงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เปนผลดีตอสถานศึกษา
  

๑.เศรษฐกิจดีข้ึนผูปกครองมีรายไดเพ่ิมข้ึนสนับสนุนให
เด็กใชสื่อและเทคโนโลยีในทางท่ีไมถูกตองเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาสังคม  
๒.ภาวะเศรษฐกิจท่ีดีทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนท่ีมีความพรอม/โรงเรียนเอกชนตาม
สถานะของตนเอง ทําใหจํานวนนักเรียนในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1 มีจํานวนลดลง  
 

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor : P) 

1. รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.มีนโยบาย
ท่ีชัดเจน ไดแก นโยบายการเพ่ิมคะแนน O-NET 
หนวยงานทางการศึกษาสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน สงผลตอการบริหารจัดการของหนวยงานทาง
การศึกษา ท้ัง สพป. และโรงเรียนสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนดีข้ึน  
๒.ระเบียบ/กฎหมายท่ีไดรับการแกไขท่ีเปนปจจุบันทํา
ใหสงผลตอการบริหารจัดการของหนวยงานทาง
การศึกษา ท้ัง สพป. และโรงเรียน และสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนดีข้ึน  
๓. อบจ.และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน จังหวัด ให
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สงผลใหตอการบริหารจัดการของหนวยงานทาง
การศึกษา ท้ัง สพป. และโรงเรียน และสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนดีข้ึน  
๔. กระทรวง และ สพฐ.มีการกระจายอํานาจในการ
บริหาร มายัง สพป.และ โรงเรียนทําใหมีการ
บริหารงานท่ีคลองตัว  
 

๑.นโยบายการสนับสนุนคาใชจายเรียนฟรี 15 ป  
100 เปอรเซ็นตยังไมเพียงพอตอคาใชจายในยุค
ปจจุบัน  
2 .รัฐบาลกําหนดมีหนวยงานทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
ไดแก ศธจ/ศธ.ภาค ทําใหมีการทํางานท่ีซํ้าซอน     
สงผลตอกระบวนการบริหารจัดการท่ีลาชา สิ้นเปลือง
งบประมาณ  
3. นโยบายดานอัตรากําลังท่ีปรับอัตรากําลังบาง
ตําแหนงของ สพป.พะเยา เขต ๑ ทําใหอัตรากําลัง
ลดลงสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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ตารางสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) และ สภาพแวดลอมภายใน (2s-4m) 

 
(ตารางขอ 1) 

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายใน (2s 4m) 

 

ปจจัย 

ผลตางของคะแนน

จริง(โอกาส-อุปสรรค) 

 

ปจจัย 

ผลตางของคะแนนจริง 

(จุดแข็ง-จุดออน) 

ดานเทคโนโลยี  (T)  0.17 ดานการบริหารจัดการ  (m4)  0.15 

ดานเศรษฐกิจ  ( E) -0.02 ดานโครงสรางและนโยบาย (s1) 0.02 

ดานสังคมและวัฒนธรรม  (S)  -0.06 ดานผลผลิตและการบริการ (s2) 0.02 

ดานการเมืองและกฎหมาย 

(P) 

-0.08 ดานประสิทธิภาพการเงิน (m2)   0.01 

  ดานวสัดุทรัพยากร  (m3)   -0.01 

  ดานบุคลากร  (m1) -0.09 

 
 

ตารางสัมพันธ (SWOT  Matrix) ตามขอมูล ในตารางขอ 1 
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 กราฟแสดงสถานภาพขององคกร 

    โอกาส 
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                         อุปสรรค 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน จะเห็นวาจุดแรงเงาหรือจุดไขแดง

พรอมลูกศรอยูในตําแหนงไมเอ้ือแตแข็ง  แสดงใหเห็นวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
การบริหารจัดการ สพป.พะเยาเขต 1 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เนื่องจากมีการจัดประชุมรวมระหวาง ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุม/หนวยเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารของเขตอยูเสมอ  การบริหารจัดการระหวาง สพป.พะเยาเขต 1 กับโรงเรียน เปนอยางมี       
ธรรมาภิบาล เนื่องจาก สพป.มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ท่ีมีกรรมการท่ีเปนตัวแทนของทุก
กลุมโรงเรียน ในการพิจารณาตองตัดสินใจ ในทุกภารกิจของ สพป มีสภาพแวดลอมภายในท่ีมีความเขมแข็ง       
มีโครงสราง ท่ีเปนเอกภาพ ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะความเปนผูนํา มีความเขมแข็งในการการบริหารจัดการ 
การใหบริการ มีความสะดวกรวดเร็วท่ัวถึง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลาย
ชองทางและมีบริการ one stop-service มีบุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการ
กระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล  

แตปจจัยภายนอกไมสรางโอกาส คือ ขาดการสนับสนุนจากภายนอกภาวะ เศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

ระเบียบท่ีชัดเจน หรือสถานการณการเมือง ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ เชน การรับงบประมาณ

สนับสนุนหนวยงานภายนอก ผูปกครองบางสวนมีฐานะยากจน เด็กอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีไมใช พอ แม เนื่องจาก

พอแมตองไปทํางานตางพ้ืนท่ี ผูปกครองบางสวนมีคานิยมนําบุตรหลานมาเรียนในเมืองสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก

เพ่ิมข้ึนจํานวนมากและเกิดการยุบรวมสถานศึกษา ครูสวนใหญมีวุฒิไมตรงกับภาระงานท่ีสอนและรับผิดชอบ ครู

ไมครบชั้นและงบประมาณท่ีมีจํากัดไมเพียงพอกับความตองการสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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สวนที่ 4   

ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
  การพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากการนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

การศึกษาชาติ พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน

การควบคุมประเมินผล ตามองคประกอบของการบริหารยุทธศาสตรไดรูปแบบการพัฒนาและกลยุทธสู

ความสําเร็จ ดังนี้ 

  แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจาํป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 มีทิศทาง ยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานสูความสําเร็จ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
   สํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การศึ กษาประถมศึ กษ าพะเยา เขต  1 เป น องค กร ช้ันนํ า             

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

    

พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับ           

ของทุกภาคสวน 
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 
๓) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 
๕) พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
๖) พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต       

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
๗) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม              

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
๘) สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
๑๐)  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
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พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 
    “สุสสูสา  สุตวฑฺฒนี” 
    การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู 
 
 
คานิยมองคกร 

  P H A Y A O  
 

P Professional  = ความเปนมืออาชีพ 

H Harmony  = ความสามัคคี 

A Accountability = ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

Y Youth   = เพ่ือเด็กและเยาวชน 

A Aim   = การมุงสูเปาหมายรวมกัน 

O Ownership  = ความรูสึกเปนเจาขององคกร 

1    = มุงสูความเปนเลิศ 

 
 
เปาประสงค (Goals) 

เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประกอบดวย 

๑) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท พ.ศ.2560 
๒) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบริการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย และ

รวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสมกับการใชงาน 

๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๔) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

๕) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

๖) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

๗) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

๘) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

๙)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร (Strategic Issues)  

ยุทธศาสตรหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรหลักและเปาประสงคโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ประกอบดวย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงค  ประกอบดวย 
1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
เปาประสงค ประกอบดวย 
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับข้ันพ้ืนฐาน 
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
เปาประสงค ประกอบดวย 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เปาประสงค ประกอบดวย 
1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๕๓ 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เปาประสงค ประกอบดวย 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค ประกอบดวย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ผลผลิต 
1. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 

2. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

3. ผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 

5. เด็กดอยโอกาสและเด็กขาดโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 

************************** 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 
“เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 

 

โดยไดหลอมรวมกรอบแนวคิด ผลจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจัย ท้ังภายในและภายนอก
สภาพบริบทของสถานศึกษาในสังกัด มาเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามปณิธานท่ีวา  “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” โดยมุงหวังให
นักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร            
มีคุณลักษณะสุจริต โดยเนน มีวินัย ซ่ือสัตย อดออม โอบออมอารี มีความรับผิดชอบ พอเพียง จิตสาธารณะ 
สํานึกรักสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีสรรถนะตามหลักสูตรทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) และพหุปญญา      
มีสุขภาวะท่ีดีมีพัฒนาการตามวัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  รักถ่ินฐานบานเกิด มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีนิสัย
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลเมืองโลกท่ีมีทักษะการคิด    
ข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และมี     
กลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่ี  มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู พัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล โดยไดกําหนดทิศทางการ
พัฒนาดังนี้ 
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โดยมุงหวังใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   มุงสูการปฏิบัติภายใตแนวคิด “สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ          
เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
 

1) ดี (มีคุณธรรม จริยธรรม) เนนคุณธรรมหลัก ประกอบดวย 1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
หลักสูตร  2) มีคุณลักษณะสุจริต ประกอบดวย มีวินัย มีความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีความพอเพียง      
มีจิตสาธารณะ 3) มีสํานึกรักสิ่งแวดลอม 

2) เกง (สมรรถนะ) ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2) มีสรรถนะตามหลักสูตร        
3) ทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C)  4) พหุปญญา 

3) มีสุข : กาย – ใจ ประกอบดวย 1)  มีสุขภาวะท่ีดี  2) มีพัฒนาการตามวัย 3) มีคุณภาพชีวิตท่ีดี         
4) มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 5) รักถ่ินฐานบานเกิด 
 

 

กลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบาย    

๑) มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ  

๒) พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู  

๓) พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  

๔) พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  ๕๖ 

 

งานนโยบายและจุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
ประจําป 2564 -2565 
 

 

โดยใชกระบวนการ CIPPA MODEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 11) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2)  การศึกษาท่ีสําเร็จตามหลักสูตร 12) การจัดการเรียนรู Active Learning 

3)  งานกิจการลูกเสือ 13) การจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV/DLIT 
4) งานกีฬา 14) วิทยาการคํานวณ Coding 

5) โรงเรียนคุณภาพชุมชน 15) การศึกษาพิเศษ /โรงเรียนเรียนรวม 
6) โรงเรียนนาอยู นาดู นาเรียน 16) การศึกษาปฐมวัย 

7) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 17) การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 
8) การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18) โครงการสงเสริมการอาน 

9) การอานออกเขียนได 19) โรงเรียนคุณธรรม 
10) คิดเลขเร็ว  คิดเลขเปน 20) งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเปาหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และกลยุทธของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  58 

แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายป) 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
1.เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

1.๑ รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

1.2 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

1.3 รอยละของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 
และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2.1 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2.2 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม 

n/a n/a ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  59 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
๑.เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมี
คุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสม 

1.1 รอยละของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัย
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.2 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.3 รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.4 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน อยางนอย 1 ภาษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.5 รอยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

๒.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับข้ันพ้ืนฐาน 2.1 รอยละของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียน 
ในระดับทีสู่งข้ึน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

2.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน  
ผานเกณฑตามชวงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6 อานคลอง เขียนคลอง 

90 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  60 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
 2.3 รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม 

รักการอาน 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพ้ืนฐาน ระดับชาติ (NT) ดาน
ภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ 50 
ข้ึนไป มีจานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

20 25 30 35 40 45 

2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป ในแตละ
กลุมสาระมีจานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 

20 25 30 35 40 45 

2.6 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิด
แกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

100 100 70 100 100 100 

2.7 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 100 100 

2.8 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

2.8 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

2.9 รอยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี นวตักรรมหองสมุด และ
แหลงเรียนรู 

100 100 100 100 100 100 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  61 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
 2.10 รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ

อยางนอย 1 หลักสูตร 
80 80 100 100 100 100 

2.11 รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) 
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

100 100 100 100 100 100 

2.12 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม    
แนะแนว เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 100 100 

๓.การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 3.1 รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 

n/a n/a 100 100 100 100 

3.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

80 90 100 100 100 100 

๔.สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัย 
ไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

4.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับ มีผลงานวิจัย และ
นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 

80 80 80 85 90 95 

4.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

n/a 100 100 100 100 100 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  62 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
สรางสังคมแหงการเรียนรู 

1.1 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารท่ีทันสมัย 

n/a 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

n/a 100 100 100 100 100 

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒.1 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแผน
อัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุ แตงตั้ง ตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

๒.2 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบ
การประเมิน และการพัฒนาครูผูชวย 

100 100 100 100 100 100 

๓.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  63 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 1.1 รอยละของประชากรวัยเรยีนภาคบังคับ 

ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา     
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ 
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

80 85 90 90 95 100 

1.3 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

1.4 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตนิักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

1.5 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

1.6 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

100 100 100 100 100 100 

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 2.1 รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม   
เต็มตามศักยภาพ 

100 100 100 100 100 100 

2.2 รอยละของผูเรียนไดใชเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

100 100 100 100 100 100 

 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  64 

นโยบายท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 : พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
1.สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร   
กับสิ่งแวดลอม 

1.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุน การสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มี
คุณธรรม จริยธรรม และนอมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรูการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

100 100 100 100 100 100 

1.3 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความ
รวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
อยางนอย 1 เครือขายข้ึนไป 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  65 

นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 1.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณ  

เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดทาํแผน 
การใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการดําเนนิงาน
โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

100 100 100 100 100 100 

1.3 รอยละของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

1.4 รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

75 100 100 100 100 100 

1.5 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน องคคณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงาน           
เชิงประจักษ 

100 100 100 100 100 100 

2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ          
แบบมีสวนรวม 

2.1 รอยละของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

100 100 100 100 100 100 

 ๒.๒ รอยละของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการ      
จัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

 2.4 รอยละของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสราง 
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบสวนรวม 
ดวยพลังประชารัฐ 

n/a n/a 100 100 100 100 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ. 2564 : สพป.พะเยา เขต ๑  66 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 3.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับสงเสริม สนับสนุน 

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 
ความเขาใจสรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การกากับ ดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

100 100 100 100 100 100 

 3.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูล
กับสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา 
ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๖๗ 

สวนท่ี  5 
โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 
----------------------------- 

สรุปโครงการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป พ.ศ.2563 - 2565 

กลยุทธ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 
กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 9 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 32 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการ
เปนมืออาชีพ 

20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 18 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,8000,000 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

6 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 29 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

รวมท้ังส้ิน 114 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,800,000 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๖๘ 

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป พ.ศ.2563 - 2565 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.เสริมสรางความม่ันคง
ของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

1.๑ รอยละของสถานศึกษา
มีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรู 
อยางยั่งยืน 

๑. โครงการขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.2 รอยละของสถานศึกษา
ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึด
ม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๖๙ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.3 รอยละของผูเรียนมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง 

๓. โครงการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตรและความเปน
พลเมืองดวยกิจกรรม Active 
Learning 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2. สงเสริมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย และมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2.1 รอยละของผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

4. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

5. โครงการพัฒนาเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรมระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธสอดคลองกับคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

7. โครงการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะหลักสูตรแกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 

๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๓) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๔) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๐ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.2 รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

8.  โครงการปองกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยของสถานศึกษา 
9. กิจกรรมนิเทศ ติดตามกิจกรรม
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัย
คุกคามรูปแบบใหมของการจัดการ
เรียนรูหลักสูตรอาเซียนใน
สถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๑ 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการพัฒนาผูเรียนอยางมี
คุณภาพดวยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

1.1 รอยละของสถานศึกษานา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.2 รอยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน 
ทองถ่ิน และสังคม 

2. โครงการพัฒนาสงเสริม
โรงเรียนคุณธรรมและสืบสาน
ศาสตรพระราชา 
3. โครงการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.3 รอยละของผูเรียนผาน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ English 
Camp  
5. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะสูความเปนเลิศดวยการ
แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๒ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.4 รอยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน อยางนอย 1 ภาษา 

6. โครงการสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูสูอาเซียนศึกษา 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.5 รอยละของสถานศึกษามี
ระบบการวัดและประเมินผลท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

8. โครงการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนและยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูการประเมินระดับชาติ 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๒.พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรูระดับ
ข้ันพ้ืนฐาน 

2.1 รอยละของผูเรียนระดับ
กอนประถมศึกษามีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา และพรอมเขา
สูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

๙. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและประถมวัย 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะ
การอาน การเขียน ผานเกณฑ
ตามชวงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อาน
ออก เขียนได 
- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 – 6 
อานคลอง เขียนคลอง 

10. โครงการพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย 
11. โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนดานการอานออกเขียนได
ตามชวงวัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๓ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.3 รอยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

12. โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียน กิจกรรมสงเสริมรักการ
อาน 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ดานภาษา ดานคํานวณ 
และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ 
50 ข้ึนไป มีจานวนเพ่ิมข้ึนจาก
ปการศึกษาท่ีผานมา 

13. โครงการพัฒนานักเรียน
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) โดยใชกลุมโรงเรียน
เปนฐาน 
14. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   มี
คะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอย
ละ 50 ข้ึนไป ในแตละกลุม
สาระมีจานวนเพ่ิมข้ึนจากป
การศึกษาท่ีผานมา 

15. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ 
16. โครงการพัฒนานักเรียน
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) โดยใชกลุมโรงเรียน
เปนฐาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.6 รอยละของผูเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดแกปญหา 
และคิดสรางสรรคจากการ
เรียนรู ผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

17. โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูพัฒนาการ
คิด (วิเคราะห แกปญหา 
สรางสรรค) ผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง(Active Learning) 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๔ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.7 รอยละของผูเรียนมี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 

18. โครงการสงเสริม พัฒนา   
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
19.โครงการขับเคลื่อนกร
จัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.8 รอยละของสถานศึกษา
ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตรใหกับนักเรียน 

20. โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูพัฒนา 
การคิด (วิเคราะห แกปญหา 
สรางสรรค) ผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง(Active Learning) 
21.โครงการขับเคลื่อนกร
จัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.9 รอยละของสถานศึกษา 
ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
หองสมุด และแหลงเรียนรู 

22. โครงการสงเสริม พัฒนา   
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.10 รอยละของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 
1 หลักสูตร 

23. โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือ
การศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพ 
24.โครงการขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๕ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.11 รอยละของผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ     
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการ
สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพดวยรูปแบบที่
เหมาะสม 

25.โครงการขยายโอกาสบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

    จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
 

2.12 รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม      แนะ
แนว เพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 

26. โครงการสงเสริมสนับสนนุ
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชพี 

    จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๓.การสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

3.1 รอยละของสถานศึกษา
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศในดาน
ตางๆ 

27. โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
28.โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3.2 รอยละของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเตม็
ศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

29.โครงการขับเคลื่อนกรจัดการ
เรียนรู สะเต็มศึกษา 
30. โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูพัฒนาการคิด 
(วิเคราะห แกปญหา สรางสรรค) 
ผานกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๖ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔.สงเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัย และนําผลการวิจัย 
ไปใชในการพัฒนา
การศึกษา 

4.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับ มีผลงานวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา 

31.โครงการสงเสริมการทําวิจัย
และนาํผลจากการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4.2 รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล 

32.โครงการสงเสริมการทําวิจัย
และนาํผลจากการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๗ 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลายและสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

1.1 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เขารับการพัฒนาผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารท่ีทันสมัย 

1.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
ภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปน
ฐานดวย TEPE Online 

    จาก สพฐ กลุมบริหารงาน
บุคคล 

1.2 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

2. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการอบรม “ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง
และการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิคส 
4. โครงการฝกอบรมการ
ดําเนินการทางวินัยและสืบสวน
ขอเท็จจริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
2.) กลุมบริการ
การเงินและ
ทรัพยสิน 
3.) กลุมตรวจสอบ 
4.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
๕.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
6.) กลุมบริหารงาน
บุคคล 
7.) กลุมบริหารงาน 
บุคคล 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๘ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานทางดานการเงินการ
บัญชี สถานศึกษา 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.พะเยา  
เขต 1  
7. โครงการพัฒนาธุรการ
โรงเรียน 
8.โครงการประเมินสมรรถนะ    
ผูบริการโรงเรียนบรรจุใหม 
9.โครงการพัฒนาลูกจางประจํา 
10. โครงการพัฒนาครูผูชวยสู
การเปนครูมืออาชีพ 
11.โครงการพัฒนาลูกจาง
ชั่วคราว พนักงานราชการ 
ตําแหนงครูผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ ๘.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
๙.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
10.) กลุมพัฒนา
ครูและบุคลากรฯ 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๗๙ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒.1 รอยละของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มีแผนอัตรา
กาลังในการสรรหาและบรรจุ 
แตงตั้ง ตรงตามความตองการ
ของสถานศึกษา 

12.กิจกรรมแผนอัตรากําลังเพ่ือ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งให
เหมาะสมกับสถานศึกษา 

    จาก สพฐ กลุมบริหารงาน
บุคคล 

 ๒.2 รอยละของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบ
การประเมิน และการพัฒนา
ครูผูชวย 

13. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
ภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปน
ฐานดวย TEPE Online 
14. โครงการพัฒนาครูผูชวยสู
การเปนครูมืออาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 
 

๓.3 รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.พะเยา  
เขต 1  
16.โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
17. โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับวิทยฐานะ 
18.โครงการสงเสริม สนับสนุน
ใหครูมี/เลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
๒) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
3) กลุมบริหารงาน
บุคคล 
4) กลุมบริหารงาน
บุคคล 
5) กลุมบริหารงาน
บุคคล 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๐ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

19.โครงการสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
แบบรอยละ 
20.โครงการสัมมนาเสริมสราง
ความเขาใจสิทธิประโยชนของครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ 6) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๑ 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 รอยละของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับไดรับโอกาสใน
การเขารับบริการทางการศึกษา     
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอ
ภาค 

1. โครงการสนับสนุน
งบประมาณเรียนฟรี 15 ป 
2. โครงการสรางโอกาสทาง
การศึกษาและแกไขปญหาเด็กท่ี
มีแนวโนมออกกลางคัน 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
4.โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา/ 
2) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.2 รอยละของประชากรวัย
เรียนไดรับการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขา
รับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

5. โครงการสนับสนุน
งบประมาณเรียนฟรี 15 ป 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
7.โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา/ 
2) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๒ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.3 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

8.โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด 
9.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ดานภัยยาเสพติดโดยใช
กระบวนการลูกเสือ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 
๒) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 

1.4 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

10. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา 

    จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 

 1.5 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุมครองนักเรียน 

11. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา 
12. โครงการแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรางการสอนงานอาชีพ 
การมีงานทําสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา/ 
2) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.6 รอยละของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม 

13. โครงการระบบฐานขอมูล
ดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเขาถึง       
(Program SET)  

    จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๓ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

2. ลดความเหลื่อมลาทาง
การศึกษา 

2.1 รอยละของผูเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
ทางไกล (Distance Learning) 
15. โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในสถานศึกษา 
16. โครงการใช ICT เพ่ือ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
๒) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
 
๓) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

2.2 รอยละของผูเรียนไดใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง 

17. โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในสถานศึกษา 
18. โครงการใช ICT เพ่ือ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
๒) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๔ 

นโยบายท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 : พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.สงเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร   
กับสิ่งแวดลอม 

1.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุน การสรางจิตสานึก
รักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนอมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการบรหิารจัดการขยะ 
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการปฏิบัติท่ี
ยั่งยืน 
2. โครงการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมมีคุณธรรม 
จริยธรรม นอมนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 

 

 1.2 รอยละของสถานศึกษาทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
4.โครงการบริหารจัดการขยะ 
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการปฏิบัติท่ี
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
2) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๕ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.3 รอยละของสพท.และ
สถานศึกษามีเครือขายความ
รวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางนอย   1 
เครือขายข้ึนไป 

5. โครงการบริหารจัดการขยะ  
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการปฏิบัติท่ี
ยั่งยืน 
6. โครงการสรางจิตสํานึกรักษ 
สิ่งแวดลอมมีคุณธรรม 
จริยธรรม นอมนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมสงเสริมจัด
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๖ 

นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 

1.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดบัใชจายงบประมาณ   
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาดวยการตรวจสอบ
ภายใน 
2. โครงการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน 
3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.....  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
4.โครงการพัฒนาการศึกษา
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ /สพฐ 
สพป.พะเยา 1 และแกไข
ปญหาเชิงพ้ืนท่ี กรณีเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) กลุมตรวจสอบ
ภายใน 
2) กลุมอํานวยการ 
3) กลุมนโยบาย
และแผน 
๔) กลุมนโยบาย
และแผน 
๕) กลุมนโยบาย
และแผน 
6) กลุมนโยบาย
และแผน 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๗ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

5. โครงการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลของ สถานศึกษา
ตามนโยบาย 
6.โครงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ 

 1.2 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณสอดคลองแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาดวยการตรวจสอบ
ภายใน 
8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารปรบัแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.....  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมตรวจสอบ
ภายใน 
๒) กลุมนโยบาย
และแผน 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๘ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.3 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การศึกษา 

9.โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศสนับสนุนดาน
การศึกษา 
10.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดาน ICT 
11.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมสงเสรมิ
การศึกษาทางไกลฯ 

 

 1.4 รอยละของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

12. โครงการพัฒนาบุคลากร
และศูนยเครือขายระบบ
ประกันคุณภาพประจํา
โรงเรียน 
13. โครงการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพระบบ
ประกันคุณภาพประจํา
โรงเรียน 
14.โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสูคุณภาพ IQA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๘๙ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.5 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน องคคณะบุคคล และ
บุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

15.โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

    จาก สพฐ กลุมพัฒนาครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

2. สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการ          
แบบมีสวนรวม 

2.1 รอยละของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

16.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
17.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
18. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยการมีสวนรวม
ของเครือขาย ก.ต.ป.น. 
19.โครงการประชุมผูบริหาร
โรงเรียนทีมบริหารในสังกัด 
สพป.พะเยา เขต1 
20.โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศสนับสนุน
ดานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) กลุมนโยบาย
และแผน 
2) กลุมนโยบาย
และแผน 
3)กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
4) กลุม
อํานวยการ 
5) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
6)กลุมอํานวยการ 
7) กลุมนโยบาย
และแผน 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๙๐ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

21.โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจการปฏิบัติงานสู
การประเมินตามมาตรฐาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
22.โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการกลุมโรงเรียนใน
สังกัด สพป.พย.เขต1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 

 ๒.๒ รอยละของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีแผนบูรณาการ      
จัดการศึกษา 

23 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารปรบัแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.....  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
24.โครงการประชุมผูบริหาร
โรงเรียนทีมบริหารในสังกัด 
สพป.พะเยา เขต1 
25.การประชุมแผนพัฒนา
จังหวัดพะเยา 
26.การประชุมแผนพัฒนา
ทองถ่ินรวมกับ อปท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมนโยบาย
และแผน 
๒) กลุม
อํานวยการ 
3) กลุมนโยบาย
และแผน 
4) กลุมนโยบาย
และแผน 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๙๑ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.๓ รอยละของเขตพื้นที่การศึกษา
มีการสราง 
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
แบบสวนรวม 
ดวยพลังประชารัฐ 

27.โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกลบาน) 

    จาก สพฐ กลุมนโยบายและ
แผน 

3. สงเสริมการมีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับ
สงเสริม สนบัสนุน ผูปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจสรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การกํากับ ดูแล ตลอดจน
การมีสวนรวมรับผดิชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

28.การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

    จาก สพฐ กลุมนโยบายและ
แผน 

3.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับ
มีการประสานขอมูลกับสถาบนัหรือ
หนวยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย
วิธีการที่หลากหลาย 

29. โครงการพัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบากระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ สพป.พย 1 และแกไข
ปญหาเรงดวน 
30.โครงการสงเสริม สนับสนนุ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมสงเสริมจัด
การศึกษา 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๙๒ 

สวนที่  6   

การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

“เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” 
 
1. หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ 
 

หลักการสําคัญในการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีไปสูความสําเร็จ ตามวิสัยทัศนและทิศทางการ 
พัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2563-2565 ท่ี กําหนด ดังนี้ ได กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปณิธานท่ีวา       
“สพป.วิถีใหม วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เปนเพชรน้ําหนึ่ง” โดยมุงหวังใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและมี
ความสุข ตามเจตนารมณของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ใหมีความพรอมท้ัง
กาย ใน สติปญญา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรมีคุณลักษณะสุจริต โดยเนน มีวินัย ซ่ือสัตย 
อดออม โอบออมอารี มีความรับผิดชอบ พอเพียง จิตสาธารณะ สํานึกรักสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอ่ืน และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีสรรถนะ
ตามหลักสูตรทักษะในศตวรรษ 21 (3R 8C) และพหุปญญามีสุขภาวะท่ีดีมีพัฒนาการตามวัย มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี  รักถ่ินฐานบานเกิด มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีนิสัยรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลเมืองโลกท่ีมีทักษะการคิด ข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และมีกลยุทธขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่ี           
มุงพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยาง    
มืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  เปาหมายสําคัญในการบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหเกิดทักษะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ มีทักษะวิชาการ ใหผูเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดและพัฒนาสูคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต ใหผูเรียนนอม
นําศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข รองรับตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะอาชีพ ใหผูเรียนท่ีจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัด 

2. สรางเครือขาย การบริหารจัดการโดยการสรางเครือขายของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ในการมี 
สวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสียและสังคม 

3. กระจายอํานาจ โดยการกระจายอํานาจในดานตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ ดานบริหาร 
งบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคลและดานท่ัวไป ใหผูมีสวนเก่ียวของทุกระดับของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหาร
จัดการรวมกัน 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖3 - ๒๕๖5) ทบทวน พ.ศ.2564 : สพป.พะเยา เขต ๑ ๙๓ 

2. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ไปสูการปฏิบัติของกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1. ใหกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
และสถานศึกษาในสังกัด กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีเปาหมาย 
การจัดการศึกษารวมกัน ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี  และจัดทําแผนงาน โครงการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร กลยุทธและแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา 
เขตพ้ืนท่ี   

2. ใหกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษา 
ในสังกัด มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 
  3. จัดใหมีการชี้แจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของไดรับทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พ.ศ.2561-2564     
           4. ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลาง จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุน
ทรัพยากรตอการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
              5. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และนําผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําป 
 

3. การติดตามประเมินผลตามแผน 
 

  การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ไปสูการปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 
          1. ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ และผลกระทบของ 
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
            2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการติดตาม ความกาวหนา บริหาร
จัดการนําแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ  พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตามวิสัยทัศนของแผนฯ  โดยนําวิธีการ
ติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช และประสานการติดตามประเมินผลกับสถานศึกษา 
            3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทันเหตุการณ 

4. สรางการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระหวางกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด กับหนวยงานการศึกษาและหนวยดานสังคมในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหเปนระบบท่ีเขาใจไดงายและใชประโยชนไดสะดวก เพ่ือใหทุกฝายมีขอมูลท่ีถูกตองแมนยําเปน
ประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินผล  



 

 

ท่ีปรึกษา 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ทุกทาน 

 ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    

 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร   

ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม 
 

คณะผูจัดทํา 

นายธนายุทธ  คําภีระ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

นางรุงอรุณ  เพ็ชรฎา    ปฏิบัติหนาท่ี  ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน 

นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  

นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

นางศรวีรรณ  ตาลดี   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   

นายณรงค  ฉัตรอินตา   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
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