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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้ งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รั บ ให้ ห น่ว ยงานข้างต้นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
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 โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่ม
ตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกํากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
1. กลุ่มอานวยการ (กอน.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ งานบริหาร
การเงิน งานบริหารงานบัญชี และงานพัสดุและทรัพย์สิน
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล (กบค.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนาบุคลากรงาน
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ และงานวินัยและนิติการ
4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ การฝึกอบรม
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิจัยเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานข้อมูลสารสนเทศ
งานติดตามประเมินผลและรายงาน งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ
6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบข่าย
ภารกิจ เกี่ ย วกั บ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ดํา เนิน การ และส่ ง เสริ ม การจั ดการศึ ก ษาทางไกล และพัฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(กสจ.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
8. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กนต.) มีขอบข่ายภารกิจ
เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเงินและ
การบัญชี และงานตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
10. กลุ่มกฎหมายและคดี มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุ่ม
บริหาร
งานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา

กศจ.พะเยา

นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

2
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ทาเนียบผู้บริหาร

นายประถม เชื้อหมอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
(ผอ.สพป.พย.เขต 1)

นายสุขุม พรหมเสน

นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ

นายณัฐพล สุวรรณลพ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
(รอง ผอ.สพป.พย.เขต 1)

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2562
4

ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย

นายสงัด ปินตานา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางนงลักษณ์ จาปานคร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางชไมพร ปวงคา
ผอ.กลุ่มอํานวยการ

นาง;วิไลวรรณ์ ขันคา
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิคม ขจรคา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางโสภี คาชูสังข์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางพัชริน ศุภกิจโกศล
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายนเรศ เชื้อทหาร
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสมบูรณ์ เรืองงาม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
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ตาราง 1

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายประจญ ปรัชญ์สกุล
2. นางปัทมา วีระวานิช
3. นายสุรพล วงค์หวัน
4. นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
5. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
6. นายเสกสรร ไชยเอื้อ
7. นายผดุงฉัตร ไวทยกุล
8. ศาสตราจารย์(พิเศษ) มณฑล สงวนเสริมศรี
9. นายหัสนัย แก้วกุล
10. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์
11. นายสุรัตน์ เจียตระกูล
12. นายชํานาญ ม่วงศรีศักดิ์
13. นายอุดม อ่อนนวล
14. นายมนัส สายโกสุม
15. นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
16. นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล
ตาราง 2

รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รองประธานฯ)
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายประถม เชื้อหมอ
นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล
นายปรัชญา ชุ่มวงศ์
นายนพคุณ จันต๊ะวงศ์
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
นายสุรพงษ์ สุขเกษม
นายเวชชัยยันต์ ปูอมบ้านต้า
นายบรรจง วงศ์ราษฎร์
นายสงัด ปินตานา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.พย.เขต1)
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ)
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ข้อมูลทั่วไป
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยู่ที่บ้านแท่นดอกไม้ ถนนสนามกีฬา
ตําบลต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จํานวน 378 หมู่บ้าน 36 ตําบล 15 องค์การบริหารส่วนตําบล 19 เทศบาลตําบล 4 อําเภอ ได้แก่
อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ อําเภอดอกคําใต้ และอําเภอภูกามยาว
อําเภอเมืองพะเยา
อําเภอแม่ใจ
อําเภอดอกคําใต้
อําเภอภูกามยาว

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพื้นที่การศึกษา
และเป็นที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพื้นที่การศึกษา
ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร

แผนที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โรงเรียนในสังกัด 85 โรงเรียน นักเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 9,509 คน ครู

คน
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ข้อมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562)
1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตาม
กลุ่มโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2562
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน
16
13
11
13
19
12
84

เมือง 1
เมือง 2
ดอกคําใต้ 1
ดอกคําใต้ 2
แม่ใจ
ภูกามยาว
รวม

จานวน
นักเรียน
1,475
2,997
1,361
1,172
1,486
668
9,159

ครู
132
195
119
105
146
72
769

2. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตามระดับชั้น
ประจําปีการศึกษา 2561
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มโรงเรียน

จานวนโรงเรียน
รายกลุ่มอาเภอ

เมือง 1
เมือง 2
ดอกคําใต้ 1
ดอกคําใต้ 2
แม่ใจ
ภูกามยาว

16
13
11
13
19
12
84

รวม

จานวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแต่ละระดับชั้น
อ.1

อ.2

อ.3

ประถม

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

26
78
47
22
4
-

139
237
114
63
152
52

143
230
129
67
149
85

986
2222
878
889
963
472

181
230
193
131
218
59

3. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2562
โรงเรียนที่มีจานวน
จานวน
อาเภอ
ที่
นักเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

0 – 20 คน
21 – 40 คน
41 – 60 คน
61 – 80 คน
81 – 100 คน

นักเรียน 101 – 120 คน

รวม

(โรงเรียน)

เมืองพะเยา1

เมืองพะเยา2

4
10
15
16
12
5
62

1
3
2
2
2
2
12

1
2
1
1
3
8

ดอกคาใต้1 ดอกคาใต้2 แม่ใจ ภูกามยาว

1
1
1
2
2
7

1
5
1
2
1
10

1
5
6
3
15

1
3
1
5
10
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4. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
(จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น อ.1 – ม.3)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

โรงเรียน
บ้านจําปุาหวาย
บ้านต๋อม
บ้านร่องห้า
บ้านต๊ําพระแล
บ้านแม่กา
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
บ้านภูเงิน
บ้านห้วยบง
ชุมชนบ้านแม่ใส
บ้านหนองหล่ม
บ้านดง
บ้านจําไก่
บ้านปางงุ้น
บ้านค่า
บ้านร่องจว้า
บ้านปาง
บ้านปิน
บ้านทุ่งต้นศรี
บ้านดงอินตา
บ้านดงบุญนาค
บ้านไร่อ้อย
ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี
ชุมชนบ้านแม่สุก
อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
เจริญใจ
บ้านอิงโค้ง
บ้านห้วยแก้ว
รวม

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จํานวน
นักเรียน
139
225
178
138
156
220
176
87
181
132
128
260
73
168
89
73
197
114
170
64
134
67
102
169
39
123
29
3,636

ครู
15
16
16
12
17
16
16
15
16
15
15
17
11
16
14
9
16
11
15
9
15
8
10
17
8
15
7
367
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5. จํานวนโรงเรียนที่เรียนรวม
5.1 เรียนรวมทุกชั้น
ที่

โรงเรียนเรียนรวม

1. บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)
2. บ้านไร่
3. บ้านแม่ต๋ําบุญโยง
4. บ้านต๊ําดอนมูล
5. บ้านต๊ําม่อน
6. บ้านต๊ําเหล่า
7. บ้านหนองลาว
8. บ้านแม่จว้าใต้
6. จํานวนโรงเรียนประชารัฐ
ที่

โรงเรียนหลัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชุมชนบ้านแม่ใส
บ้านจําปุาหวาย
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
บ้านแม่กา
บ้านสาง
บ้านดอกบัว(ราษฎร์บํารุง)
บ้านต๋อม
บ้านต๊ําพระแล
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
บ้านห้วยบง
บ้านใหม่
บ้านจําไก่
บ้านค่า
ชุมชนบ้านห้วยลาน
บ้านถ้ําประชานุเคราะห์
บ้านปิน
บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
บ้านดงอินตา
อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี
อนุบาลภูกามยาว
บ้านอิงโค้ง

อาเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ภูกามยาว
แม่ใจ
อาเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จานวน
นักเรียน ครู
12
4
24
4
22
4
0
0
20
4
21
3
8
1
12
3

โรงเรียนหลัก
บ้านศาลา
บ้านแม่นาเรือใต้
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
บ้านต๊ําพระแล
บ้านต๊ําพระแล
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
บ้านห้วยแก้ว
ชุมชนบ้านแม่สุก

จานวน
นักเรียน ครู
181
16
139
15
220
16
156
17
117
7
157
11
225
16
138
12
76
6
87
15
63
5
260
17
168
16
95
8
236
12
197
16
62
7
170
15
169
17
67
8
140
10
123
15

โรงเรียนเครือข่าย

บ้านแม่ต๋ําบุญโยง

1.บ้านต๊าํ ม่อน 2.บ้านต๊ําดอนมูล
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7. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
บ้านต๋อม
ชุมชนบ้านแม่ใส
อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
บ้านดอกบัว(ราษฎร์บํารุง)

อาเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ภูกามยาว
แม่ใจ
เมืองพะเยา

จานวน
นักเรียน ครู
225
16
181
16
140
10
169
17
157
11

หมายเหตุ

8. จํานวนโรงเรียน ICU
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โรงเรียน
บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)
บ้านต๊ําเหล่า
บ้านปุาคา
บ้านภูเงิน
บ้านศาลา
บ้านดอกคําใต้
บ้านร่องจว้า
บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
บ้านสันจกปก
บ้านดง
บ้านค่าบน
บ้านทุ่งต้นศรี
บ้านเนินสมบูรณ์
บ้านวังขอนแดง
บ้านปาง
บ้านโพธิ์ทอง
บ้านหนองหล่ม
บ้านใหม่
บ้านปางงุ้น
บ้านดงบุญนาค
บ้านปุาสักสามัคคี
เจริญใจ
บ้านปุาแฝกเหนือ
บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
บ้านแม่อิง

อาเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จานวน
นักเรียน ครู
64
8
21
8
61
8
176
11
55
8
7
5
89
12
43
8
36
8
128
11
95
8
114
12
63
8
40
9
73
9
35
6
132
11
110
6
73
11
64
10
62
8
39
10
47
8
53
8
52
8

ห้อง
5
3
6
16
6
4
14
4
4
15
7
11
5
8
9
5
15
7
11
9
5
8
4
5
4
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ที่

โรงเรียน

26
27
28
29
30

บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
บ้านร่องปอ
บ้านห้วยแก้ว
บ้านม่วงคํา
บ้านกาดถี

อาเภอ
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จานวน
นักเรียน ครู
54
8
47
7
29
10
57
8
59
8

ห้อง
5
4
7
5
5

จานวน
นักเรียน
1898
65
157
138
225
87
13
63
139
8
181
117
76
50
36
302
236
197
114
260
168
132
128
43
89
35
62
169

ห้อง
56
8
9
11
11
12
220
8
11
55
12
8
8
8
8
13
13
11
12
11
11
11
11
8
12
6
8
11

9. จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

อนุบาลพะเยา
บ้านร่องคํา
บ้านดอกบัว (ราษฎร์บํารุง)
บ้านต๊ําพระแล
บ้านต๋อม
บ้านห้วยบง
อนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก)
บ้านใหม่
บ้านจําปุาหวาย
บ้านศาลา
ชุมชนบ้านแม่ใส
บ้านสาง
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
ตําบลสันปุาม่วง
บ้านสันจกปก
ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต้)
บ้านถ้ําประชานุเคราะห์
บ้านปิน
บ้านทุ่งต้นศรี
บ้านจําไก่
บ้านค่า
บ้านหนองหล่ม
บ้านดง
บ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)

บ้านร่องจว้า
บ้านโพธิ์ทอง
บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ)
อนุบาลแม่ใจ (ศรีถ้อย)

ตาบล
เวียง
แม่นาเรือ
บ้านตุ่น
บ้านต๊ํา
บ้านต๋อม
แม่ปืม
แม่กา
บ้านใหม่
จําปาหวาย
ท่าวังทอง
แม่ใส
บ้านสาง
ท่าจําปี
สันปุาม่วง
ดอกคําใต้
ดอนศรีชุม
บ้านถ้ํา
บ้านปิน
ห้วยลาน
สันโค้ง
ปุาซาง
หนองหล่ม
ดงสุวรรณ
บุญเกิด
สว่างอารมณ์
คือเวียง
แม่ใจ
บ้านศรีถ้อย

อาเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
ดอกคําใต้
แม่ใจ
แม่ใจ

ครู
85
6
11
12
16
15
16
5
15
6
16
7
6
4
4
14
12
16
11
17
16
15
15
4
14
5
7
17
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ที่
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรียน

ตาบล

ชุมชนบ้านแม่สุก
ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี
บ้านไร่อ้อย
บ้านห้วยเจริญราษฎร์
บ้านอิงโค้ง
อนุบาลภูกามยาว
บ้านแม่อิง

อาเภอ

แม่สุก
ปุาแฝก
บ้านเหล่า
เจริญราษฎร์
ห้วยแก้ว
ดงเจน
แม่อิง

ครู
10
68
15
5
15
10
4

แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จานวน
นักเรียน
102
67
134
73
123
140
52

ห้อง
11
10
11
7
11
8
8

รวม
(คน)

ร้อยละ

10. บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. บุคลากรสานักงาน
1.1 ข้าราชการ
ระดับตาแหน่ง/วิทยฐานะ/ จานวน
สายงาน
สายงาน (ตาแหน่ง)
1.ผู้อํานวยการ สพท.
2.รองผู้อํานวยการ สพท.
3.ศึกษานิเทศก์
รวม (1)
4.เจ้าพนักงานธุรการ
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักวิชาการเงินและบัญชี
8.นักวิชาการพัสดุ
9.นักทรัพยากรบุคคล
10.นิติกร
11.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12.นักวิชาการศึกษา
13.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14.เจ้าพนักงานพัสดุ
15.นักประชาสัมพันธ์
รวม(2)
รวมทั้งสิ้น

ชานาญ
ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงาน
อาวุโส
งาน
การ

ชานาญ
การ

3
3

ชานาญ
ไม่มี
เชี่ยว
การ
วิทยะ
ชาญ
พิเศษ
ฐานะ

1
3
6
10

13

2
1
2

2
5

1

5
3
5
1

1
1
1
1
2
2

1
4

3

21

1
๙

37
50

100.00
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1.2 อัตราจ้าง
สายงาน
1. พนักงานทําความสะอาด
2. เวร-ยาม
3. พนักงานพิมพ์
4. พนักงานราชการ
รวม

จานวน
2
1
1
1
5

ร้อยละ

2. บุคลากรในสถานศึกษา
จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตาแหน่ง
ข้าราชการครู
ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ครูผู้สอน
ครูผู้ช่วย
รวมข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
อัตราจ้าง
7.1 ครูอัตราจ้าง
7.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ
7.3 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.4 นักการภารโรง
รวมจานวนลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จานวน
72
4
619
35
730

คน
คน
คน
คน
คน

42
8

คน
คน

32
84
62
39
267
997

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3. จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับชั้น
ระดับก่อนประถมศึกษา
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
(10 มิถุนายน 2560)

จานวนนักเรียน (คน)
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561) (10 มิถุนายน 2562)

78
841
933
1,847

218
751
898
1,867

177
757
803
1,737

995
1,085
1,082
1,145
1,234
1,218
6,755

1,085
951
1,075
1,067
1,150
1,228
6,556

1,052
1,061
976
1,089
1,068
1,164
6,410

361
404
340
1,105
9,716

359
355
389
1,103
9,526

350
322
340
1,012
9,159
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
10 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
กลยุทธ์ที่
จานวนโครงการ
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
14
2. การผลิตและพัฒนาครู
22
3. การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
4
การศึกษา
4. การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
1
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา (ใช้เงินเหลือจ่าย 249,000 บาท)
1
6. การบริหารจัดการ
25
รวมงบประมาณ
7. จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 150,000 บาท
8. งบประมาณที่จากสํานักต่างๆ จัดสรร

งบประมาณ
1,400,000
1,080,040
407,800
15,000
500,000
4,197,160
900,000
6,000,000

11 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที่
จานวนโครงการ งบประมาณ
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
5
400,345
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
5
1,449,100
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7
1,273,400
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3
งปม.จาก สพฐ.
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1
47,700
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
14
1,435,760.00
รวมงบประมาณ
4,606,305.00
ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
3
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
3.67
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
4
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.81

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
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ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

สวนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
พ.ศ.2561-2565 ไดนําบริบทที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 40 ก
6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดแกมาตรา 54 ที่บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล
และพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา
ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการ
ดําเนินการดวย
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห งชาติ และการดํ าเนินการและตรวจสอบการดําเนิน การใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดํ า เนิ น การให เ ด็ กเล็ก ไดรั บ การดู แลและพั ฒ นาตามวรรคสองหรื อให ป ระชาชนได รั บ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน
การศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน
หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอน
ภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน
เปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
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1.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต1 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน
และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพ
การศึ กษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพเทาเทีย มและทั่วถึ ง และยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบีย บวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ งึ ประสงค
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ได แ ก
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6.1 การปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง บทบาท ภารกิ จ ของหน ว ยงานภาครั ฐ ให มี ข นาดที่ เ หมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สํ าหรั บ ใชเ ปน แผนพั ฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ป มี
ยุทธศาสตร การพั ฒ นาประเทศ ประกอบดว ย 10 ยุทธศาสตร เกี่ย วของกับ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย
การพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น คนในสังคมไทยทุก
ชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น และคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
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1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมาตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มี
นโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก นโยบายที่
4.1 การปฏิ รู ป การศึ กษาและการเรี ย นรู นโยบายที่ 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฎิรูป
การศึกษา นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม ไดแก นโยบายที่ 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน
ในภาคเอกชนและการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก นโยบายที่ 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียและ
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ ได แก นโยบายที่ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิย ม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีการะสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน
“คนไทยทุ กคนได รั บ การศึกษาและเรีย นรู ตลอดชี วิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยา งเปน สุ ข
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคีและ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทสอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ยุทธศาสตร

1.
2.
แขงขันของประเทศ
3.
4.
5.
6.

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการ

การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน และสอดคลองกับ
ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
“ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในชีวิต”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเปาหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก
5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป
7. รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
8. รอยละของนักเรียนตอประชากรวยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป
9. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน
10. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

19

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ ของการ
พัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.3 จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ
2.3.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ดานการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอันสูงสุด
และมอบเปนนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสําคัญวา (1) “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกตอง (2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่งคงแข็งแรง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม
(Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่
ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อที่เรียนลาหลัง มิใช
สอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้นแตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน
ชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้น จะไดมีความ
สามัคคี รูจักดูแลชวงเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (9 ก.ค.2555)
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวนไม
พอและครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผลตามที่ตองการ
จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะทางสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ตอง
อบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครู ที่แทจริง คือมีความรักความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองที่เพื่อจะได
มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นทีเกิดของตนไมคิดยายไปยายมา” (11 มิ.ย.2555)
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(6 มิ.ย.2555)

“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”

“ปญหาปจจุบัน คือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได
ตําแหนงและเงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทนระบบไม
ยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดี ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมาก
คือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค.2555)
“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรู
ทั้งหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555)
2.3.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ภายใต
วิสั ยทั ศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยื น เป นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3.3 จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม
2.3.4 จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึด
กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
1) ดานความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อนโดยใชรูปแบบ Active
Learning
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2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางตอเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรมโดย Boot
Camp ตลอดจนพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรู ปแบบตาง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอั งกฤษระยะสั้ น
Application และสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย
2.13) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560
จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5ป)
2.) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก
(เด็กอายุ 3 ป)
3.1.2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
1.) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็กเยาวชน
และตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารีรวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2.) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1.) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
2.) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตร ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3.) แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานให
เด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด
4.) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ Active Learning ใน
หองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม / วิธีการยอย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
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3.1.4) การวัดและประเมินผล
1.) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น
2.) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
3.) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป
คณะทํางานออกขอสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1.) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบให ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู(การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตามพรอมการพัฒนา)
2.) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
3.2.2) ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อใหครูอยูในหองเรียน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1.) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและ
การไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูดวย
ระบบ TPEP Online
2.) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
4.) ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ตองการความ
ชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทํา
ขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผูปกครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่
มีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให
สามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดาน
สื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทาเทียมในการใชสิทธิ์
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
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5.) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชน
5.2 การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : ตนแบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6.) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่ องกฎหมาย ปรั บปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บด านการศึกษา เพื่อรองรั บรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคลองกับยุคปจจุบัน
6.2 ปรับโครงสรางการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางาน
7.) การขั บเคลื่ อน กํ ากั บและการติ ดตามการน าจุ ดเน นเชิ งนโยบายรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ
1) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับ
กระทรวงและระดับหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน
2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
2.4 ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
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พันธกิจ
2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
5. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผูเ กี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้ นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรี ยนเพื่อการเรียนรู ในทุกมิ ติ เป น
โรงเรียนนวัตกรรม
ยุทธศาสตร

1
2
3
4
ทางการศึกษา
5

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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นโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงานไว 6 ดาน ดังนี้

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
แนวทางการดําเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง
(2) ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสม
กับบริบท
(3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอน
ตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท
(4) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝ ง ทะเล และเกาะแก ง ให จั ด การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(5) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ
(6) การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook
และ Line เปนตน
(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสํา หรับ การพั ฒนาศั กยภาพสูงสุด ผูเรีย นกลุมชาติพัน ธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้น ที่
หางไกลทุรกันดาร
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(8) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2
(9) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน
รายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education)
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึ ดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข และเปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัด
การเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
แนวทางการดําเนินการ
1. สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรูใหผูเรีย นแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด ที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
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3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพื่อที่จะ
เขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมใหมี
พัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน
1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
(7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษา
(11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวย
ระบบการสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน
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(14) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน
(15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
(16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละดาน
(17) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียน
เฉพาะดาน
(18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม
มีความสุข

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

แนวทางการดําเนินการ
(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะ
และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่
ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของอนามัย
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning
: SEL) ในทุกชวงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิ จ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก Zero waste และมาตรฐานสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
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6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
แนวทางการดําเนินการ
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
หนวยบริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย

(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต
ปลูกฝ งคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิต ที่เปน มิตรกั บสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(8) สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สรางสรรค
ทางการศึกษา

(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และ
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด

(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล
(12)
(13)
(14)
(15)

สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน
จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง

(16) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(17) สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ จัดทําแบบ
รูปและรายการสิ่งกอสราง
(18) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(19) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(20) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการจังหวัด
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(21) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพื้นที่
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
(22) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเ รี ยนเป นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (KnowledgeBased Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
แนวทางการดําเนินการ

(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู

(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรที่มี
คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
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(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด
ประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ
ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ
แตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา)
3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
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นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
1.รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
แนวทางการดําเนินการ
(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ วาง
แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ป)
(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางโอกาส
ใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เชน
1) ป จ จั ย ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เช น อาคารเรี ย น อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน
2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ดานการบริหารจัดการ
4) ดานงบประมาณ
5) ดานความปลอดภัย และ
6) ดาน Digital Technology
(2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
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3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมี สวนรวม
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ และ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดานความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม
เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)
2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs”
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู
(6) ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3.ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน ให
สถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
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(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
(Digital Transformation)
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรี ย นนวั ตกรรม โรงเรี ย นร ว มพัฒ นา โรงเรีย นประชารั ฐ โรงเรีย นคุ ณธรรม โรงเรี ย น
หองเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

(10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การ
บริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
1) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการ อื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
2) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
3) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตาม
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับเปลีย่ นระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดานความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อให
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
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แนวทางการดําเนินงาน
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานข อมูลการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษยของประเทศไทยที่ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล สามารถประเมิ น
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุ
แตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
*******
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น
1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการ
แขงขัน
1.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
สังคมแหงการเรียนรู
กิจจังหวัดชายแดนภาคใตจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลอง
1.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
กับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถิ่น
ทางการศึกษา
1.5 การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
1.6การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ
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2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร (1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษา
ทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
จากการไดเขาพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ
ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ
การสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยาง
เหมาะสมกับบริบท
ปลอดภัย
2.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร (2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปน และ
ใชในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต
เหมาะสมกับบริบท
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี
อยางเหมาะสม
2.3 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในกลุม
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะ
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสม
และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิด
กับบริบท
จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2.4 สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การ
(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา
พัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุมชาติพันธุ
พื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล
กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
และ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง จัดเวที
ทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการที่
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผาน
เหมาะสมกับบริบท
ชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website
Facebook และ Line เปนตน
2.5 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการ
(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และ
เรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่
สงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก
ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2.6 พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุม
ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2
ชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพ
2.7 สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ใน (7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่
การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มี
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education)
แนวทาง
1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนา ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของ
พื้นที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม

(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และพื้นที่

1.4 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการ
จําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
หรือความสามารถพิเศษ
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2.พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทาง
2.1 สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
2.2 สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนํา
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนด

(2)
(3)

(1)

(4)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร
จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดี
ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทาง

ดานผูเรียน
3.1 พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพื่อที่จะเขารับการ
พัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
3.2 พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนน
การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน
1. การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2. การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ดานผูเรียน
(1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา
และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
(2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
(3) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน
และมีนิสัยรักการอาน
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แนวทาง
3. การรูเรื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy)
3.3 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล
(Digital Competence) และสมรรถนะดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
3.4 ความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม
3.5 สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะ
ดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน
3.6 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด
และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
(5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่
จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
(6) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่
จําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy)
(7) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่
จําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy)
(8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(9) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy
ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
(10)รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการ
ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(11)รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(12)ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
(13)รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี
สมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแตระดับขั้น
พื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน
PISA
(14)รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมิน
ทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน
PISA
ดานสถานศึกษา
ดานสถานศึกษา
3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม (1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนได
ทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
เรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active
Learning)
ของเด็กปฐมวัย
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูให
3.8 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู
ผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
3.9 สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตาม
ผูปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกตองตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(IS: Independent Study)
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แนวทาง
3.10 จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมใหมีพัฒนาการความ
พรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.11 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
3.12 สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่
3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.13สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
3.14 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เชน
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใช
เทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทาง
แกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของ
เหตุผลและการหาความสัมพันธ
3.15 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมิน
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ
การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแต
ระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน
3.16 สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการ
ประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน
3.17 ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิง
สมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
3.19 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการ
เรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละดาน
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4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
แนวทาง
4.1 สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและเตรียม
ความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
4.2 พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ
4.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
4.4 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแก
ผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อ
เตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ
4.5 สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
อนามัย
4.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม
(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกชวง
วัย
4.7 สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา

(1)
(2)
(3)
(4)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด
รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย
รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไข
ปญหาในสถานศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทาง
5.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษา
เปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่
สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
5.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุก (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลอง
โลก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for
กับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อ
Sustainable Development)
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
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แนวทาง
5.4 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
(1) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มี
Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยบริการ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต
ละระดับ
และที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
6.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการ
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ดวยระบบ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
และรูปแบบที่หลากหลาย
6.3 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียน (3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ
รวมและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน
6.4 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง
6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
6.6 สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.7 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
6.8 สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
6.9 สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
6.10 สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
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แนวทาง
6.11 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในดานวิชาการ ดนตรี
กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศ
พรอมกาวสูสากล
6.12 สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน
6.13 จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
6.14 จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง
6.15 สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษา
จัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร สื่อ
นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
6.16 สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ จัดทําแบบรูปและรายการ
สิ่งกอสราง
6.17 สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.18 สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.19 สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการจังหวัด
6.20 สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพื้นที่ พัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให
มีประสิทธิภาพ
6.21 สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและ
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปน
รายบุ คคลตามสมรรถนะ ความต องการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-Based
Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แนวทาง
7.1 พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ
Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด สื่อ
วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแก
ผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
7.2 พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
7.3 สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองผาน Digital Platform

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(1) รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนา
ตนเองผาน Digital Platform

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหตรงกับสาขาวิชา
และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการ (1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป
วิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับบริบท
1.2 ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
ของพื้นที่
กําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการพัฒนาใน
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และ
ศตวรรษที่ 21
พอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
1.3 ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครู
ทั้งระบบ
1.4 สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและ
ความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป
1.5 ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิต
ครู
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2.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนา (1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร ครู และ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปน
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยาง
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เปนระบบและครบวงจร
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และ
2.2 กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับ
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
2.3 ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรที่มีคุณภาพให
สอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
2.4 สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career
Path)
2.5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
2.6 สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การ
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลที่เนน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.7 สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะดาน
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
2.8 สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
2.9 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตาง
(Differentiated Instruction)
2.10 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการ
สรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
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แนวทาง
2.11 สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถจัดการ
เรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
2.12 สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ
2.13 สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ
Online และแบบ Face-to-Face Training
2.14 ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดย
เนนการประเมินสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป
(ประเมิน 360 องศา)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 พัฒนา Digital Platform เพื่อใชในการพัฒนา
(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบ
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
ระบบ
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผาน
3.2 พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการ
ระบบ Digital Technology
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรู
ระบบ
ในสาขาที่ขาดแคลน
3.3 พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัด
การศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผานระบบ Digital Technology
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นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละ
ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผนการจัด
ระดับการศึกษา
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
1.2 สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํา (3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือ
มะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ป)
และคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
1.3 สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน
ประสิทธิภาพ
และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่ จัดทําแผนการ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล
นักเรียนทุกระดับ
ประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
1.4 สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมี
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการบริการการเรียนรูได
ประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง ครบถวน
1.5 สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อใหพัฒนา
ผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐาน
หรือองคประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียน
สถานศึกษา
เขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี (2) รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เชน
สถานศึกษาตามที่กําหนด
1. ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน
หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน
2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ดานการบริหารจัดการ
4. ดานงบประมาณ
5. ดานความปลอดภัย และ
6. ดาน Digital Technology
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แนวทาง
2.2 สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมี
มาตรฐานตามที่กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษา (1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ
พิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ และ
ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง
3.2 สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษา
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
พิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ
แผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
และประเภทของความพิการ
สารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม
3.3 สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ
เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ (Transitional
Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษา
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมี
ความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
3.5 จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
พิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ และสนับสนุนให
สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4.1 ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับ (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดานความเหมาะสม
ใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม
เพียงพอ
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรร
4.2 จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษา
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและ
โดยตรง
เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค
(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจาก
ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน
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5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสาร
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มปี ระสิทธิภาพ และปลอดภัย
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับโครงขาย
5.2 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน Digital (2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือ
Literacy แกผูเรียน
ในการเรียนรูของผูเรียน และเปนเครื่องมือในการ
5.3 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
หองเรียนใหเปนหองเรียน Digital
5.4 สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเ รียนทุก
ระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5.5 สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา
Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปน
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology: DLIT)
5.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การศึก ษาของสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให
เขมแข็ง
1.3 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค
คณะบุคคลที่มผี ลงานเชิงประจักษ
1.4 กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการ
บริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity &

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีผลการ
ดําเนินงานผานเกณฑการประเมินสวนราชการที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีขึ้นไป
(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)

Transparency Assessment)
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2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหาร
พื้นที่เปนฐาน (Area-based Management) รูปแบบการ
จัดการแบบมีสวนรวม
บริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs”
2.2 สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนยพฒ
ั นากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต
กลุมโรงเรียน ฯลฯ
2.4 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพืน้ ที่
2.5 สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ใหมีความรู
ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability)
ในการบริหารจัดการศึกษา
2.6 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ใหสถานศึกษา
เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ
บริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่ทั้งระดับปฏิบัติ
โรงเรียนใหเกิดคุณภาพ
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้ง
และรับการกํากับติดตาม
3.2 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ
ระบบ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน ใหสถานศึกษา
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบ
ขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ
การกระจายอํานาจ เชน
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน
1. เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
2. โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับ
3. Autonomous School
สากล
3.3 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของ
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
สถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมี
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบัน
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แนวทาง
3.4 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital
Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital
Transformation)
3.5 สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู เพื่อใหครู
สายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
3.6 ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน
3.7 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ
3.8 นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
3.9 สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3.10 สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ
การบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการ
แบบกลุม โรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
3.11 พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการ
อื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
3.12 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลอง
กับการกระจายอํานาจ
3.13 สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ
ผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
แนวทาง
4.1 ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดานความเหมาะสม
เพียงพอ
4.2 จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรง
4.3 ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะห
เพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด
และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษย
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่
สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
ประสิทธิภาพ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่
ระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการ
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
เชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การ
วิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
พัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวง
อยางมีประสิทธิภาพ
ชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
5.2 พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา และ
หนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
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แนวทาง
5.3 พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อ
สนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่
รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาในอาชีพ
5.4 พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศ
ของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดาน
การศึกษาของประเทศ
5.5 พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุก
มิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
เปนรายบุคคล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

********
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค 16
วิสัยทัศน
“ประชากรไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยูในโลกศตวรรษที่ 21
ภายใตวถิ วี ัฒนธรรมลานนาอยางมความสุข”
พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอยางสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7. การบริหารจัดการ
เปาประสงคหลัก
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียม
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและ
เติมเต็มตามศักยภาพ
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผูเรียนทุกระดับอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ
บริบทที่เปลีย่ นแปลงโลก
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพให
ไดตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียนภายใต วิถีวัฒนธรรมลานนา
สูความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ
พิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอยาง
เปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด
กลยุ ท ธ ที่ 2 ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ง เสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ ของครู แ ละบุ ค ลากรการศึ ก ษาให มี
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ดํารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคี วามรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ
พิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรแผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยง กับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลองตอบสนอง กับวิถีวัฒนธรรมลานนา
และสภาพพื้นที่ของกลุมจังหวัด
กลยุทธที่ 2 กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานแนวทางและตัวชี้วัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่กลุมจังหวัด
กลยุทธที่ 3 ประสานการตรวจราชการ กํากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุป รวบรวมจัดทํารายงาน
การตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยใชเครื่องมือที่ทันสมัย หลากหลายวิธีการ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในกลุมจังหวัดให
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบDLTV และ DLIT และสื่อทางไกล
ชองทางอื่นๆ
กลยุทธที่ 3 จัดระบบและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัด การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา
เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละระดับ ประเภท
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดแหลงการเรียนรู
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2562 – 2565)
จังหวัดพะเยา
วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา (vision)
“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน”
จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต
ทางการเกษตรที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคม
อาเซียน
พันธกิจของจังหวัดพะเยา
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายในพื้นที่เปาหมายใหม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยายมูลคา
การคาชายแดน
3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค
4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
6. สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เปาประสงครวม
จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี
รายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย
ชุมชนเขมแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพะเยา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562 – 2565) มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดพะเยา ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา
ในโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคหลัก
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ
2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี
3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต)
4. โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด
5. โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
8. โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด
9. โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
กลยุทธ
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและ
สถานประกอบการ
2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ 2562
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู
กลยุทธ
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา
3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานที่
1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา
3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)
3.4 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต
สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง
2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจําป 2562
3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)
จังหวัดพะเยา
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย
1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2562
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต
1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม
2) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ตามบาน
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วิสัยทัศน

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1เป น องค ก รชั้ น นํ า ผู เ รี ย นมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ที่เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการ
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
6. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะวิ ช าการ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะชี วิ ต คุ ณ ลั ก ษณะใน
ศตวรรษที่ 21
7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
8. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
10. สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
เปาประสงค (Goals)
เป า ประสงค ข องการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
1) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท.........
2) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ
รวดเร็ว
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสม
กับการใชงาน
5) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
6) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
7) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
9) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
10) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายที่มีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
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กลยุทธ (Strategic Issues)
กลยุ ท ธ ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม
กลยุทธหลักและกลยุทธโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับขั้นพื้นฐาน
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร

“สุสสูสา สุตวฑฺฒนี”
การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู

คานิยมองคกร

P

• Professional
• ความเปนมืออาชีพ

H

• Harmony
• ความสามัคคี

A

• Accountaqbility
• ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

Y

• Youth
• เพื่อเด็กและเยาวชน

A

• Aim
• การมุง สูเปาหมายรวมกัน

O

• Ownership
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร
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แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ ประจําป

พ.ศ.2562

สวนที่ 3
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2562
ในปงบประมาณประจําป 2562 สํานักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงกรอบจัดสรร
งบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน
คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 8,442,617.- บาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไว 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)
จํานวน 3,440,057.-.บาท
สวนที่ 2 โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน(โครงการกลุม/หนวย) จํานวน 5,002,560.- บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 8,442,617.- บาท
ทั้งนี้ ไดวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หนวยงานตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ
ตาราง 19 สรุปการจัดสรรงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ปงบประมาณ 2562
รายการ
1. งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
1.1 คาวัสดุสํานักงาน
1.2 คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย)
1.2 คาซอมแซมยานพาหนะ
1.3 คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
1.4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1.5 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
1.6 เบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.

จัดสรร
งบประมาณ
3,440,057
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657,000
750,000
200,000
384,141
300.000
999,000
150,000
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ตาราง 20 สรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน (โครงการ/หนวย)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จํานวน
(โครงการ)
กลุมอํานวยการ
7
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
2
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
14
กลุมนโยบายและแผน
2
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
3
กลุมบริหารงานบุคคล
1
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
2
การสื่อสาร
หนวยตรวจสอบภายใน
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
35
กลุม/หนวย

(หาลานสองพันหารอยหกสิบบาทถวน)

งบประมาณ

หมายเหตุ

690,400.1,710,280.1,491,840.126,600.147,000.556,400.250,000.20,000.5,002,560.-

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามกลุม/หนวย
ตารางที่ 21 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมอํานวยการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ

ประชุมผูบ ริหารการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ขาราชการ
และลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดําเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ
ปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2562
จัดจางลูกจางชั่วคราว (ตําแหนงนักประชาสัมพันธ)
รวม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

382,900.-

กลุมอํานวยการ

13,260.-

กลุมอํานวยการ

11,700.-

กลุมอํานวยการ

8,580.-

กลุมอํานวยการ

14,000.152,000.-

กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ

108,000.690,440.-

กลุมอํานวยการ

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ตารางที่ 22 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ที่
1
2

โครงการ

คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
รวม

ตารางที่ 23 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2562
2 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
3 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ปงบประมาณ 2562
4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเ พื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามบริบทของพื้นที่
5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา
โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
โครงการ English Digital Short Film Camp
โครงการ Chinese Camp
รวมงบประมาณที่ขอรับจัดสรร
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่อง
ในสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 สพป.พะเยา
เขต 1

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกีย่ วกับการ
อานรูเรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.พะเยา
เขต 1

รวม

งบประมาณ
1,675,500.34,780.1,710,280.-

งบประมาณ
410,000
170,000

ผูรับผิดชอบ

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

ผูรับผิดชอบ
นายบุญเรียบ มองมูล

54,550

น.ส.ประภาพัฒน เพ็ชร
รัตนบํารุง
นายสมเกียรติ ออยหวาน

150,000

นายเอี่ยม มังคลาด

138,000
70,000
70,000

น.ส.ประภาพัฒน เพ็ชร
รัตนบํารุง
นายสมเกียรติ ออยหวาน
น.ส.ธารารัตน กลาหาญ

56,100

น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ

149,770
44,280
1,312,700
50,000.27,550.21,290.-

น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ
น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ

80,300.-

นางธมนวรรณ คําเรือง

น.ส.รุสนันท แกวตา
น.ส.รุสนันท แกวตา
นางธมนวรรณ คําเรือง

1,491,840

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ตารางที่ 24 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมนโยบายและแผน
ที่
1
2

โครงการ

โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสู
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
รวม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

40,800.-

นันทภัค จันทรสาห

85,800.-

วรประภา พินจิ สุวรรณ

126,600.-

ตารางที่ 25 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ที่
1
2
3

โครงการ

โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะและสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษา ป 2562
รวม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

37,000.-

นางสาวอมาวสี ศีติสาร

50,000.-

นางสาวอมาวสี ศีติสาร

60,000.-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

147,000.-

ตารางที่ 26 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล
ที่
1

โครงการ

งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
รวม

งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ

กลุมบริหารงานบุคคล

-

ตารางที่ 27 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3

โครงการ

โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ประจําป 2562
โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงานเขตพื้นที่
การ ศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1ประจําป 2562
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นทีป่ ฏิบัติงานเปนฐานดวย
ระบบออนไลน (TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ
รวม

งบประมาณ
55,000.-

500,000.11,400.-

ผูรับผิดชอบ

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

566,400.-
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ตารางที่ 28 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ
ที่
1

2

โครงการ
โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล พัฒนา
ความรูความสามารถขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ประจําป
งบประมาณ 2562
พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

งบประมาณ
150,000.-

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ

100,000.-

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ

250,000.-

ตารางที่ 29 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ที่
1

โครงการ
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

งบประมาณ
20,000.-

ผูรับผิดชอบ

หนวยตรวจสอบภายใน

20,000.-

สรุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร กลยุทธ
1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ
ตามยุ ทธศาสตร ข องสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 5 ยุ ท ธศาสตร และมี โ ครงการที่
สอดคลองตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจําแนกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
จํานวน.................4.........................โครงการ งบประมาณ......214,000...........บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน.................11.........................โครงการ งบประมาณ.....1,158,190.......บาท
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน.................7.........................โครงการ งบประมาณ.....1,038,400..........บาท
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
จํานวน.................3.........................โครงการ งบประมาณ.....210,650...............บาท
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จํานวน.................10.....................โครงการ งบประมาณ.....2,381,320..............บาท
จําแนกไดตามตาราง ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 30 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ

1

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษา ป 2562
งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ
รวม

3
4

งบประมาณ
70,000
70,000
60,000.14,000.214,000.-

กลุม/หนวย

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมอํานวยการ

ตารางที่ 31 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่
1

โครงการ

งบประมาณ

3

โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพือ่ พัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามบริบทของพื้นที่
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ

4

โครงการ English Digital Short Film Camp

149,770

5

โครงการ Chinese Camp

44,280

6

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

50,000.-

7

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

27,550.-

8

การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่องใน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 สพป.พะเยา เขต 1
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับ
การอานรูเรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.
พะเยาเขต 1
โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม

21,290.-

2

9
10
11

กลุม/หนวย

410,000.-

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

150,000

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

138,000

80,300.37,000.-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

50,000.-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

1,158,190

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ตารางที่ 32 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6

7

โครงการ
ปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะ
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2562
โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2562
โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
ประจําป 2562
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน
(TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ
โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล พัฒนาความรู
ความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2562
รวม

งบประมาณ
152,000.170,000

กลุม/หนวย
กลุมอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

-

กลุมบริหารงานบุคคล

55,000.-

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

500,000.11,400.-

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000.-

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ

1,038,400.-

ตารางที่ 33 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ที่
1
2
3

โครงการ
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ปงบประมาณ 2562
โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

งบประมาณ
54,550
56,100

100,000.210,650.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลุม/หนวย

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อการ
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ตารางที่ 34 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ
ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดําเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
จัดจางลูกจางชั่วคราว (ตําแหนงนักประชาสัมพันธ)
คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสู
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

งบประมาณ
382,900.-

กลุม/หนวย
กลุมอํานวยการ

13,260.-

กลุมอํานวยการ

11,700.-

กลุมอํานวยการ

8,580.-

กลุมอํานวยการ

108,000.1,675,500.-

กลุมอํานวยการ

34,780.40,800.-

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

กลุมนโยบายและแผน

85,800.-

กลุมนโยบายและแผน

20,000.-

หนวยตรวจสอบภายใน

2,381320.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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2. แผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ
ตามกลยุทธของสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จํานวน 6 กลยุทธ และมีโครงการที่
สอดคลองตามกลยุทธของ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
โดยจําแนกตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
จํานวน..................4........................โครงการ งบประมาณ........214,000...........บาท
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
จํานวน....................10......................โครงการ งบประมาณ......1,379,050..........บาท
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
จํานวน......................7....................โครงการ งบประมาณ......1,038,400.............บาท
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
จํานวน.......................3...................โครงการ งบประมาณ.........210,650............บาท
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จํานวน..........................................โครงการ งบประมาณ..................................บาท
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม
จํานวน.....................10.................โครงการ งบประมาณ......2,381,320.............บาท
จําแนกไดตามตาราง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่
1

โครงการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษา
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษา ป 2562
งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ
รวม

3

งบประมาณ
70,000
70,000
60,000.14,000.214,000.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลุม/หนวย

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมอํานวยการ
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ตารางที่ 36 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
ที่
1

โครงการ

งบประมาณ

3

โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพือ่ พัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามบริบทของพื้นที่
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ

4

โครงการ English Digital Short Film Camp

149,770

5

โครงการ Chinese Camp

44,280

6

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

50,000.-

7

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

27,550.-

8

การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่องใน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 สพป.พะเยา เขต 1
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับ
การอานรูเรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.
พะเยาเขต 1
โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม

21,290.-

2

9
10
11

กลุม/หนวย

410,000.-

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

150,000

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

138,000

80,300.37,000.-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

50,000.-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

1,379,050

ตารางที่ 37 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
ที่
1
2
3

โครงการ
ปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะ
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2562
โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา

งบประมาณ
152,000.170,000

-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลุม/หนวย
กลุมอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

กลุมบริหารงานบุคคล
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ที่
4
5
6

7

โครงการ
โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2562
โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
ประจําป 2562
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน
(TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ
โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล พัฒนาความรู
ความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2562
รวม

งบประมาณ
55,000.500,000.-

กลุม/หนวย
กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

11,400.-

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

150,000.-

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ

1,038,400.-

ตารางที่ 38 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่
1
2
3

โครงการ
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ปงบประมาณ 2562
โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

งบประมาณ
54,550
56,100

100,000.210,650.-

กลุม/หนวย

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ

ตารางที่ 39 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ตารางที่ 40 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ
ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดําเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
จัดจางลูกจางชั่วคราว (ตําแหนงนักประชาสัมพันธ)
คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสู
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

งบประมาณ
382,900.-

กลุม/หนวย
กลุมอํานวยการ

13,260.-

กลุมอํานวยการ

11,700.-

กลุมอํานวยการ

8,580.-

กลุมอํานวยการ

108,000.1,675,500.-

กลุมอํานวยการ

34,780.40,800.-

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

กลุมนโยบายและแผน

85,800.-

กลุมนโยบายและแผน

20,000.-

หนวยตรวจสอบภายใน

2,381320.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมอํานวยการ
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1

ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
และลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหรองผอ.เขต /ผอ.กลุม สามารถกํากับ ติดตาม
สถานศึกษา สถานศึกษาทุกแหง สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวนโยบายของผูบังคับบัญชา และมีการ
ปรับปรุงงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ไดรบั การพัฒนาใหมีความพรอม
และมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา และสามารถ
พัฒนาใหขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางที่
ปฏิบัติงานในสพป.พย1 ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมและ
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

1.รองผอ.เขต /ผอ.กลุม /
ผอ.สถานศึกษา ขาราชการ
และลูกจางในสังกัด
สพป.พย.1 ไดรับความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
รัฐบาลระหวาง กท.ศธ.
สพฐ. และสพป.พย1 ได
อยางถูกตองในทิศทาง
เดียวกัน
2 ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถพัฒนา ปรับปรุง
สถานศึกษาใหมีความพรอม
ในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
พัฒนาใหขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการใฝหาความรูแกตนเอง
อยางสม่ําเสมอ และมุงเนน
ใหผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
นักเรียนสูงขึ้น

1.จัดทําหนังสือแจงรองผอ.เขต /ผอ.กลุม
/ผอ.สถานศึกษา
2.รวบรวมขอราชการ,นโยบายเพือ่ จัดทํา
วาระการประชุม
3.จัดเตรียมหองประชุม และจัดเตรียม
อาหารวางและเครื่องดืม่
4.ดําเนินการประชุม และจดบันทึกการ
ประชุม
5.จัดทํารายงานการประชุม และแจงให
สถานศึกษาทราบตั้งแตเดือน ตุลาคม
2561 – กันยายน 2562 โดยเฉลีย่ เดือน
ละหนึ่งครั้ง

382,900.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพท

กลยุทธ
สพฐ.

74

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

2

การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสพป.พย1 ใหไดมาตรฐาน
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2. เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสพป.พย1เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูในระดับที่นาพึงพอใจ

1 สพป.พย.1 มีมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2 สพป.พย.1สามารถ
ดําเนินการเพื่อรองรับการ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ

1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประชุมสรางความเขาใจและชี้แจง
กระบวนการ
3.ดําเนินการเพื่อรองรับการประเมินผล
มาตรฐาน
4.ติดตามและประเมินผล

13,260.-

3.

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามีความรูความ
เขาใจการดําเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ตระหนักในภารกิจที่จะตองดําเนินการใหประสบความสําเร็จ
ตามแนวทางการปฏิบตั ิราชการและกรอบการประเมินผล
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

สพป.พย.1 สามารถจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ผานระบบ KRS ได
อยางเที่ยงตรง ถูกตอง
ครบถวนทุกตัวชี้วัด
สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิบัติราชการและกรอบการ
ประเมินผลตัวชี้วัด

1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ดําเนินการปฏิบัตติ ามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
3.ประชุมสรางความเขาใจและแจง
รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

11,700.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

กลยุทธ
สพท

กลยุทธ
สพฐ.

75

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

4.

การดําเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรในสังกัดและผูรบั ผิดชอบการรายงานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกกลุม มีความรู ความเขาใจ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการรายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
2.เพื่อใหบุคลากรในสังกัดผูรบั ผิดชอบการรายงานควบคุม
ภายในทุกกลุม สามารถ ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยด ํารงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม
รักความเปนไทย

สพป.พย.1 สามารถจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ผานระบบ KRS ได
อยางเที่ยงตรง ถูกตอง
ครบถวนทุกตัวชี้วัด
สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิบัติราชการและกรอบการ
ประเมินผลตัวชี้วัด

1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ดําเนินการปฏิบัตติ ามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
3.ประชุมสรางความเขาใจและแจง
รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อดําเนินงานตาม
มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ

8,580.-

บุคลากรในสพป.พย.1
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญการมีสวนรวม
ในการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามตลอด
ถึงมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
2562 เกิดความภาคภูมิใจที่
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
สมคุณคาของคําวา “ปูชนีย
บุคคล” มีขวัญกําลังใจที่จะ
ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีใน
สังคมตอไป

กิจกรรมและวันสําคัญตางๆ ของจังหวัด
พะเยา

14,000.-

1.ประสานงานไปยังผูที่เกีย่ วของ
และ ผูเ กษียณอายุราชการ
2.จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน
3.ดําเนินงาน
4.สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

152,000.-

5.

6.

ปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2562
วัตถุประสงค
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจํา ในวาระที่เกษียณอายุราชการ
ประจําปงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพท

กลยุทธ
สพฐ.

76

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

8.

จัดจางลูกจางชั่วคราว(ตําแหนงนักประชาสัมพันธ)
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงาน ของสพป.พะเยา เขต 1 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงู สุดตอผูเ ขารับการบริการ

มีการเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ของ สพป.พย.1
ตอ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

1.เสนอโครงการ
2.มอบใหกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการ
สรรหา

108,000.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพท

กลยุทธ
สพฐ.

77

บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

1

คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยาเขต 1
วัตถุประสงค
ผลผลิต (Outputs)
2.1 เพื่อใหการบริหารงบประมาณ เปนไปตาม
ภาระงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
2.2 เพื่อใหการบริหารงบประมาณ เปนไปตาม
เปาหมายการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณตาม
มาตรการของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อใหการเบิกจายเงินเกิดความรวดเร็ว
ถูกตอง ตามระเบียบ ขอกฎหมาย
ผลลัพธ (Outcomes)
2.4 การเบิก – จายเงิน ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.5 มีเงินงบประมาณเพียงพอตอการเบิกจาย
2.6 การเบิกจายเงินโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได

3.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากร และขาราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1
3.2 เชิงคุณภาพ
- ดําเนินการเบิกจายไดรวดเร็ว ถูกตอง
ตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงิน
และถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
- คาจางเหมาบริการ
- คาจัดหาวัสดุและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
สํานักงาน

งบประมาณ
570,000.-

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

120,000.220,000.280,000.230,000.220,000.-

78

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

2

การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ
วิธีปฏิบัติ ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
2. เพื่อใหเจาหนาที่ธุรการโรงเรียนตาม
โครงการคืนครูใหนักเรียน ปฏิบัตงิ านดาน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ไดถกู ตองตาม
ระเบียบ กฎหมายและขอบังคับ
3. เพื่อใหเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน จัดทําขอมูล
กองทุนประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว
ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 มีขอมูลที่เปน
ปจจุบัน และถูกตองตามฐานขอมูลของกองทุน
ประกันสังคม

3.1 เชิงปริมาณ
- เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน ตาม
โครงการคืนคืนใหโรงเรียน จํานวน 84
คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ
- การเบิกจายเปนไปตามมาตรการเรงรัด
การเบิกจายของ สพฐ. และ
กรมบัญชีกลาง

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
- เขียนโครงการ
- เสนอโครงการ
- อนุมัติโครงการ
- ดําเนินการจัดอบรม
- ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ
- คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม จํานวน
95 คน คนละ 130 บาท
จํานวน 2 วัน เปนเงิน
24,700.- บาท
- คาจัดทําเอกสาร
จํานวน 84 เลม ๆ ละ
120 บาท เปนเงิน
10,080.- บาท

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

79

บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1

โครงการมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2562
วัตถุประสงค
ผลผลิต
เพื่อสงเสริมนักเรียนใหไดเขารวมแขงขันและ
แสดงความสามารถในดานวิชาการ ดาน
ศิลปะการแสดงและดานทักษะวิชาชีพ และ
เทคโนโลยี ในระดับภาคและระดับประเทศ
ผลลัพธ
นักเรียน ผูบริหารและคณะครู มีขวัญกําลังใจ
และความภาคภูมิใจในผลงานดานวิชาการ
ดานศิลปะการแสดงและดานทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยี ที่เกิดจากการเขารวมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรม

ดานผลผลิต
1. นักเรียนที่เปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่ทุก
คน ไดเขารวมการแขงขันในแสดงออกถึง
ความสามารถในดานวิชาการ ดาน
ศิลปะการแสดงและดานทักษะวิชาชีพใน
ดานวิชาการ ดานศิลปะการแสดงและดาน
ทักษะวิชาชีพในโครงการมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2562 ระดับภาคเหนือ
2 นักเรียนไดเปนตัวแทนไปแขงขัน
ระดับประเทศ อยางนอย 20 รายการ
3 นักเรียนที่เขารวมแขงขันไดรับรางวัล
เหรียญทอง อยางนอยรอยละ 50 ของ
รายการที่แขงขัน
ดานผลลัพธ
นักเรียน ผูบริหารและคณะครูที่เปนตัวแทน
เขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค รอยละ
90 มีขวัญกําลังใจ และความภาคภูมิใจใน
ผลงานดานวิชาการ
ดานศิลปะการแสดงและดานทักษะวิชาชีพ
ที่เกิดจากการเขารวมการแขงขัน ตาม
โครงการมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2562

1. กลุมโรงเรียน จัดประกวดแขงขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนทุกระดับชั้น
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จัดงาน
จัดงานแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียนทุก
ระดับ ดังนี้
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษามอบใหเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา ดําเนินการประกวดแขงขัน
- การศึกษาพิเศษเรียนรวม
ในวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2562

60,000บาท
(กลุมโรงเรียนละ
10,000.- บาท
-ระดับเขต
350,000 บาท
รวม410,000บาท
- ระดับภาค/ประเทศ
ใชงบประมาณ ป 2563

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

80

ที่

ชื่องาน/โครงการ

2

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
วัตถุประสงค
เพื่อโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เปาหมาย
1.โรงเรียนในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียน
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทุกคน
3.นักเรียนทุกระดับการศึกษาทุกคน

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
1. รวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา
2. ประชุมวางแผนดําเนินการ กําหนด
ภาระงานและสรางเครื่องมือในการ
นิเทศ ระยะที่ 1
3. นิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 1
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 2
5. สรุปผลการนิเทศ ระยะที่ 1
6. ประชุมวางแผนดําเนินการ กําหนด
ภาระงาน และพัฒนาเครื่องมือในการ
นิเทศ ระยะที่ 2
7. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 3
8.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 4
9. ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ศึกษานิเทศกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
10. สรุปผลการนิเทศ ระยะที่ 2
และสรุปผลโครงการ

งบประมาณ
งบประมาณ 170,000.-

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

5,000
20,000
20,000
10,000
5,000
20,000
20,000
60,000

10,000

81

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

3

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ปงบประมาณ 2562

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ของสพป.พะเยา เขต 1 จํานวน
9 คน และคณะอนุกรรมการ
ก.ต.ป.น. จํานวน 53 คน

4

โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามบริบท
ของพื้นที่
วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล และมีทักษะ
ชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม
2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยในสถานศึกษา
ใหเด็กไดรับการพัฒนา
ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

(1) รอยละ 80 ของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล
และมีทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม
2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และพื้นที่

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1. การจัดประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. ของ สพป.พะเยา เขต 1
จํานวน ๒ ครั้ง
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ก.ต.ป.น. ของ สพป.พะเยา เขต 1
จํานวน 2 ครั้ง
3. การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ
สพป.พะเยา เขต 1 จํานวน 2 ครั้ง

54,550.-

1. การจัดกิจกรรม PLC แลกเปลีย่ น
เรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเ รียนเปน
รายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีหลัก
คิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และเปนพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความตองการได และมีทักษะ
ชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

150,000.35,000.-

82

ที่

5

ชื่องาน/โครงการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1.สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูร ะดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
หองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนรูใ ห
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน
และบริบทของพื้นที่
4. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความ
ตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนทีม่ ี
ความตองการจําเปนพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ

2. การปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให
เด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําสาระ
การเรียนรูทองถิ่น เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
4. การจัดเวทีเรียนรู เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว
ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการ
จําเปนเฉพาะของผูเ รียนที่มคี วาม
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ

30,000.-

1.โรงเรียนในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียน
2.ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 84 คน
3.ครูผสู อนระดับอนุบาลทุกคน
4.นักเรียนระดับอนุบาลทุกคน
5.ผูปกครองผูเรียนระดับปฐมวัย
ชั้น อ.1-2 ทุกคน

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

1.การพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ครูผสู อนปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย
3.หองเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

50,000

35,000

138,000.20,000
13,000
10,000

83

ที่

6

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

3.เพื่อสงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอ
แมผูปกครองเกี่ยวกับ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4.สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและ
แผนการจัดประสบการณนําไปสูความเปนเลิศ
ในแตละดาน
5.เพื่อพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหมีความ
พรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
และมีความพรอมในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
6.เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนทีเ่ ปนตัวแทนหนวยขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมระดับเครือขาย
กลุมโรงเรียนของสพป.พะเยา
เขต 1 จํานวน 6 โรงเรียน

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

4.การพัฒนาพอแมผูปกครองปฐมวัย
เพื่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
5.การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และแผนการจัดประสบการณนําไปสู
การปฏิบัติอยางมีคุณภาพ
6.ประเมินพัฒนาการนักเรียน
ปการศึกษา 2562
7.นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน
8.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

55,000

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

20,000
20,000

1. ประชุมชี้แจงการขับเคลือ่ นโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําป
งบประมาณ 2562
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คัดเลือกผลการปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ(Best
Practice) ในการเสริมสรางดานคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ดังนี้
-ดานสถานศึกษาเพือ่ สงเสริมคุณธรรม
-ดานการบริหารเพือ่ สงเสริมคุณธรรม
-ดานการเรียนการสอนเพือ่ สงเสริม
คุณธรรม
-ดานคุรุชน คนคุณธรรมประเภทครูผูสอน
3. การนิเทศ กํากับ ติดตามการขับเคลือ่ น
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ทุกโรงเรียนในสังกัด

84

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

7

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ใหเขารับการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ (Best
Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ
2.เพื่อสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เขารับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา อยางนอย ๑ ศูนย

1.ทุกสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1เขารับการประเมินเปนศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา อยางนอย ๑ ศูนย
2.ทุกสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1ไดรับการคัดเลือกผลงานของ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับประเทศอยางนอย
กลุมละ 1 โรงเรียน

1.การประชุมและเสวนาการขับเคลื่อน
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การคัดเลือกผลงานของสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อสงระดับระดับประเทศ
3.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงที่
มีผลการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ (Best
Practice) ระดับประเทศ เพื่อรองรับ
การประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา
4.นิเทศ กํากับ ติดตาม และสงเสริม
สนับสนุนโรงเรียนทั่วไปที่เขารับการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง และ
สถานศึกษาพอเพียงขอรับประเมินเปน
ศูนยการเรียนรูต ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
5.สรุปรายผลการดําเนินงานของ
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูส ถานศึกษา

งบประมาณ 70,000.10,000

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

10,000

10,000

40,000

85

ที่
8

ชื่องาน/โครงการ
สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 85
โรงเรียน
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 28
โรงเรียน
รวม

ระยะที่ 1.จัดทําขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาทั้งสองระดับในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแนวทาง
การประเมินภายในในรูปแบบใหม
จํานวน 2 วัน วันแรก- เปนภาคความรู
และทฤษฏี
วันที่สอง-เปนภาคปฏิบตั ิ การนําเสนอ
ผลการพัฒนาและความกาวหนาของ
สถานศึกษา เปนกลุม โรงเรียน
ระยะที่ 3 แบงโรงเรียนออกเปน 6 กลุม
เพื่อจัดทํากิจกรรมประเมินภายในกลุม
โรงเรียน
ระยะที่ 4 เปนการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานทั้งสองระยะ
ระยะที่ 5 นําเสนอการนิเทศรายงาน
เปนเลมตอผูบังคับบัญชา

-เปนคาอาหาร/อาหาร
วาง ของผอ.รร. 85x2
วันx130 บาท
เปนเงิน 22,100 บาท
-เปนคาสถานที่ของ รร.
เพื่อจัดประชุมระดับ
กลุมเพื่อประเมินภายใน
จํานวน 6 กลุม รร. กลุม
ละ4,000 บาท
จํานวน 1 วัน
รวมเปนเงิน 24,000 บ.
-คาตอบแทน
คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามงานทั้งสองระยะ
จํานวน 10,000 บาท
= 56,100 บาท

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

86

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

9

English Digital Short Film Camp
วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนใหสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21
2.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม

1. นักเรียนชั้น ป.1-6 จํานวน 40 คน
2. นักเรียน ชั้น ม.1-3 จํานวน 40 คน
3. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่อาสาสมัคร
เขารวมโครงการฯจํานวน 80 คน
แบงเปน
- ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 40 คน
- ระดับมัธยมศึกษา จํานวน40 คน

1.จัดประชุมเพื่อวางแผน
การดําเนินงานเขาคายภาพยนตรสั้น
ภาษาอังกฤษแบบดิจิตอล
จํานวน 1 วัน
2. จัดทําคายภาษาอังกฤษโดยใชหนังสั้น
จํานวน 3 วัน
-แบงออกเปน 2 ระดับ
-ระดับประถมศึกษา 10 ทีม(ทีมละ4คน)
-ระดับมัธยมศึกษา10 ทีม (ทีมละ4คน)
รวมจํานวน 20 ทีม

กิจกรรม 1
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของ ครู / ศน./
จนท.จํานวน 90 คนๆ
ละ130บ.
รวมเปนเงิน 11,700 บ.
-คาวัสดุ
จํานวน 5,000 บาท
-จัดสรรให รร.ทีมละ
3,000บ./ทีม รวมเปน
เงิน 76,700บ.
กิจกรรม 2
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของ
-นร. 80x3วันx 70 บาท
เปนเงิน16,800 บาท
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของ/ครู 78คน/
ศน.8คน/จนท.5คน
จํานวน93คนๆละ130บ.
จํานวน 3 วันรวมเปน
เงิน36,270 บ.
-คาตอบแทนวิทยากร
จํานวน 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 76,700 บ.
ก.1+ก.2= 149,770 บ.

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

87

ที่
10

ชื่องาน/โครงการ
Chinese Camp
วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนใหสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21
2.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาจีน
พื้นฐานที่เปนภาษาที่สามของนักเรียน

เปาหมาย
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 จํานวน 50 คน
2. นักเรียน ชั้น ม.1-3 จํานวน 50 คน
3. ครูผูสอนที่อาสาสมัคร เขารวม
โครงการฯ จํานวน 78 คน
แบงเปนระดับ ชั้นประถมศึกษา
จํานวน 50 คน
-ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 28 คน

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1.จัดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
เขาคายภาษาจีน จํานวน 1 วัน
2.จัดเขาคายพัฒนาพื้นฐานภาษาจีน
จํานวน 3 วัน

กิจกรรมที่ 1
-เปนคาอาหาร/อาหาร
วาง ของครู / ศน./
จนท.จํานวน 78คนๆละ
130 บ.
รวมเปนเงิน 10,140 บ.
-คาวัสดุ จํานวน5,000บ.
กิจกรรมที่ 2
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของครู / ศน./
จนท.จํานวน78คนๆละ
130บ.จํานวน2 วัน
รวมเปนเงิน10,140 บ.
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของนักเรียนทั้ง
2 ระดับจํานวน
100คนๆละ 70บ.
จํานวน 2 วัน
เปนเงิน14,000 บาท
3.คาวิทยากร
12,000 บาท
4.คาพาหนะขนสง
นักเรียน 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 29,140 บ.
ก.1+ก.2= 44,280 บ.

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

88

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

11

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
ผลผลิต output
ครูและบุคลากรทางการศึกษานํา
กระบวนการวิจยั มาใชในการแกปญ
 หาในการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ Outcome
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มี
งานวิจัยที่เปนประโยชนในการพัฒนาบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน

ผลผลิต
ครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา
เขต 1 รอยละ /801 มีการทําวิจัยเพื่อ
แกไขปญหา และพัฒนางานในหนาที่
ของตนเอง

50,000.-

12

โครงการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
วัตถุประสงค
ผลผลิต output
เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจมาตรฐาน
หลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวีการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ
ผลลัพธ Outcome
ผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิง
คํานวณ การคิด วิเคราะห แกปญหาเปน
ขั้นตอนและเปนระบบ

ผลผลิต output
ครูผสู อนที่เขารับการอบรมพัฒนา
สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยากร
คํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ Outcome

1.ประชาสัมพันธโครงการ
2.รับสมัครผูเ ขารวมโครงการสงโครงราง
งานวิจัย 2 บท
3.คณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยเพื่อ
เขารับทุนวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ทุนละ 10,000.-บาท
4.ดําเนินการเก็บขอมูลวิจยั สรุปผล
และรายงานผล
5.เผยแพรงานวิจัย
6.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นํางานวิจัยไปใชประโยชนตอไป
1.คัดเลือกโรงเรียนแกนนํา จํานวน 30
โรงเรียน
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรม Micro Bit เบื้องตน
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณ
4.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อหาครูผูสอนและโรงเรียนที่เปน
แบบอยางได
5.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

27,550.-

89

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

13

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยเกี่ยวกับการอานรูเรื่องของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.พะเยา เขต 1
วัตถุประสงค
ผลผลิต output
1. เพื่อพัฒนาครูผสู อนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 84 โรงเรียน
ใหมีเทคนิค/วิธสี อนที่สงเสริมใหนกั เรียน
มีพื้นฐานของการอานที่ดี และนําไปสูการ
สอนการอานที่รูเรื่องได
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยและยกผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่1 สพป.พะเยา เขต 1
ใหสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาชุดสื่อสงเสริมการอานออก
เขียนได และอานรูเ รื่องของโรงเรียนใน
สังกัด
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
สามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูตอไปได
ผลลัพธ Outcome
1. ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่1
ในสังกัดไดรับการพัฒนาเทคนิค/ วิธีสอน
ที่สงเสริมใหนักเรียนมีพื้นฐานของการ
อานที่ดี และนําไปสูการสอนการอานรู
เรื่องได

เชิงปริมาณ
1. พัฒนาครูผสู อนภาษาไทยโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียนใหมี
เทคนิค/วิธีสอนทีส่ งเสริมให
นักเรียนมีพื้นฐานของการอานที่ดี
และนําไปสูการสอนการอานที่รู
เรื่องได
2. พัฒนาความสามารถและทักษะ
ดานภาษาไทยเรื่องของการแกไข
ปญหาอานออก เขียนได และอานรู
เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผสู อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสังกัด จํานวน 84 ไดรับ
การพัฒนาเทคนิค/วิธสี อนที่
สงเสริมใหนักเรียนมีพื้นฐานของ
การอานที่ดี และนําไปสูการสอน
การอานที่รูเรื่องได
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ใน
สังกัดทุกคนไดรับการปูพื้นฐานของ
การอานที่ดี และนําไปสูการอานรู
เรื่องได มีผลการสอบระดับชาติ
สูงขึ้น รอยละ 3

1. จัดอบรมพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่
สงเสริมใหนักเรียนมีพื้นฐานของ
การอานที่ดี และนําไปสูการสอน
การอานรูเรื่องได ใหกับครูผสู อน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. สรางและพัฒนาสื่อสงเสริมการอาน
ออก เขียนไดและอานรูเรื่องของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. จัดทํารายงานพัฒนาการใชสื่อฯ
4. ทบทวนกิจกรรมสงเสริมนิสยั รัก
การอาน
5. ถอดบทเรียนและแลกเปลีย่ นเรียนรู
วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ

80,300.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

90

ที่

14

ชื่องาน/โครงการ
2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ
ระดับชาติ RT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 สพป.พะเยา เขต 1
สูงขึ้น
3. ไดชุดสื่อสงเสริมการอานออก เขียนได
และอานรูเ รื่องของโรงเรียนในสังกัด
4. นักเรียนมีนสิ ัยรักการอาน สามารถใชเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูต อไป
การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาหวันภาษาไทย
แหงชาติ ป 2562 สฟป.พะเยา เขต1
ผลผลิต output
1. เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนัก
เห็นความสําคัญที่จะรวมมือรวมใจกัน
ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อพัฒนาสงเสริมความสามารถและ
ทักษะดานภาษาไทยของผูเรียน
3. เพื่อเผยแพรผลงานและกิจกรรมดาน
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาหวันภาษาไทย
แหงชาติ ป 2562
4. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติศึกษานิเทศกที่
รับผิดชอบงานดานภาษาไทย
สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

เชิงปริมาณ
1. แจงใหโรงเรียน/กลุม โรงเรียน
1. พัฒนาครูผูสอนสาระภาษาไทย
รณรงค สงเสริมใหสถานศึกษาจัด
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียน
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
2. พัฒนาความสามารถและทักษะ
สมรรถนะความสามารถและทักษะ
ดานภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ภาษาไทยใหแกนักเรียน รวมทั้ง
ปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3
จัดการแขงขันทักษะภาษาไทย
3. สนับสนุน สรางความเขมแข็งกลุม
ตามรายละเอียดการแขงขันระดับ
โรงเรียน ดานการพัฒนาการเรียนการ
ประเภท และหลักเกณฑการ
สอนภาษาไทย
แขงขันโครงการรักษภาษาไทย
เชิงคุณภาพ
เนื่องในสัปดาหวันภาษาไทย
แหงชาติป 2562 ตามเอกสาร
1.ครูผสู อนสาระภาษาไทยโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 84 โรงเรียน ไดรับการ
ดังแนบ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2. สําหรับการแขงขันการเขียนเรียน
ความของครูผสู อน และ
ภาษาไทย
ศึกษานิเทศกภาษาไทย
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
ประชาสัมพันธใหศึกษานิเทศกและ
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 ไดรับการพัฒนา
ครูผสู อนภาษาไทยสงผลงาน
ทักษะภาษาไทยที่เหมาะสมกับระดับ
ชวงวัย
โดยตรงไปยังสถาบันภาษาไทย

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

21,290.-

91

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

ผลลัพธ Outcome
1. สงเสริมสนับสนุนและจัดกระบวนการ
เรียนการสอน สงเสริมสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะของผูด าน
ภาษาไทยตามความสามารถและความ
สนใจ
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะความสามารถ
ดานภาษาไทยในแตละกลุม โรงเรียน
6 กลุม เพื่อเขาแขงขันในระดับเขตพื้นที่
เพื่อหาตัวแทนเขาแขงขันใน
ระดับประเทศตอไป
3. ครูผสู อน ศึกษานิเทศกดานภาษาไทย
นักเรียน สถานศึกษาและผูสงเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่
ประสบผลสําเร็จ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ ประจําป 2562

3.กลุมโรงเรียน 6 กลุมโรงเรียนมีความ
เขมแข็ง และสามารถจัดการแขงขัน
ทักษะภาษาไทยในระดับกลุมโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ถนนราชดําเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
โดยถือตราประทับไปรษณียเ ปน
สําคัญ
3. สพป.พะเยา เขต 1 กําหนด วัน
เวลา สถาน?จัดการแขงขัน
โครงการรักษภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ
ป 2562 ระดับกลุมโรงเรียนและ
ดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
การจัดการแขงขันทั้งระดับ
ประถมศึกษา ดังนี้
การจัดการแขงขันทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยจัดแขงขันทั้งหมด
จํานวน 5 รายการ โดยรอบ
คัดเลือก มอบใหกลุมโรงเรียน
ดําเนินการจัดการแขงขันทั้งหมด
6 ศูนย คือ
1. กลุมเมือง 1
2. กลุมเมือง 2
3. กลุมดอกคําใต 1

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

92

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
4. กลุมดอกคําใต 2
5. กลุมภูกามยาว
6. กลุมแมใจ
กําหนดการแขงขันระดับเขตพื้นที่
ณ โรงเรียนบานรองหา อ.เมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา วันที่ .....เดือนมิถุนายน
2562
4. สรุปรายงานผล ประชาสัมพันธและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

93

บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมนโยบายและแผน
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1

โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค
ดานผลผลิต (Outputs)
เพื่อใหทราบขอมูลผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.
ดานผลลัพธ (Outcomes)
¬ การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพะเยา เขต 1 มีขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของ สพฐ. ครบทุกตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ขอมูลที่ไดจากการติดตาม
ประเมินผล มีความครบถวน ถูกตอง
แมนยํา ตรงตามความตองการ เปน
ปจจุบัน และทันตอเวลา

1. ติดตามดานงบประมาณ
1.1 โรงเรียนที่ขอ/ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2 ครั้ง
1.2 จัดประชุมชี้แจง
การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 2 ครั้ง
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะจาก สตผ. สพฐ.
2.1 จัดประชุมจัดเตรียมขอมูลในการ
กรอกขอมูลในระบบ e-MES
จํานวน 3 ครั้ง
2.2 จัดประชุมนําเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา
1 ครั้ง

10,800.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

30,000.-

94

ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

2.

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีกรอบและ
แนวทางใชในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของพื้นที่และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่ และจังหวัด
1.2 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกล
ยุทธในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
และใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

เชิงปริมาณ
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผน
กลยุทธนําไปสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีผูเขารวมประชุมฯจํานวน 50 คน
1.2 จัดทําเอกสารแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เชิงคุณภาพ
เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจดั ทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ป
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และมีแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แผนที่วางไวอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองกับความตองการของพื้นที่
และนโยบายของกระทรวง กรมและ
จังหวัด

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ป
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2.การประเมินผล
3.จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 4 ป และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

85,800.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมสงเสริมจัดการการศึกษา
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

1

โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ
และสรางเสริมประสบการณอาชีพใหกับ
นักเรียน
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในดานการ
ศึกษา และอาชีพ
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรจู ักอาชีพ รักในอาชีพ
รูจักเรียนรูในการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี
ตออาชีพที่สุจริตและอาชีพที่ตนเองชอบ
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดรบั ความรูเกี่ยวกับโลก
กวางทางการศึกษาและอาชีพ จาก
ประสบการณตรงและสถานที่จริง

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน
27 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 54 คน
2. วิทยากร/เจาหนาที่ จํานวน 16 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในดานการศึกษา
และอาชีพ
2. นักเรียนไดรูจักอาชีพ รักในอาชีพ รูจัก
เรียนรูในการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติ
ที่ดีตออาชีพที่สุจริตและอาชีพที่
ตนเองชอบ
3. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับโลก
กวางทางการศึกษาและอาชีพจาก
ประสบ การณตรงและสถานที่จริง

1. ประชุมวางแผนดําเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
2. ทําหนังสือแจงโรงเรียนเขารวมอบรม
ตามโครงการดังกลาว
3. จัดกิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนเพื่อ
แนะแนวทางการ ศึกษา เสริมทักษะ
และสรางเสริมประสบการณอาชีพใหกับ
นักเรียน และเจาหนาที่ รวม 70 คน
ดําเนินการ 1 วัน ณ หองประชุมดอย
หลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
4. จัดกิจกรรมที่ 2 เปดโลกกวางทาง
การศึกษาและอาชีพ ดําเนินการ 1 วัน
โดยไปศึกษา ณ สถานที่จริง อาทิเชน
- สถานประกอบการ จํานวน 2แหง
- วิทยาลัยเทคนิค
5. ประเมิน/สรุปผล การจัดอบรม

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

กิจกรรมที่ 1 14,020.-

กิจกรรมที่ 2 22,980.รวมงบประมาณทั้งสิ้น
37,000.-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

2

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริม และกระตุนใหผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก
มีความรู ความเขาใจในการขับเคลื่อนระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน และดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอยางจริงจัง
2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
และขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหครูมีความรูความ สามารถในการ
คัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ
ซึ่งเปนกลไกสําคัญในพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ไดอยางทั่วถึง ถูกวิธีอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารสถาน ศึกษาในสังกัดสํานัก งาน
เขตพื้นที่การ ศึกษาประถม ศึกษาพะเยา
เขต 1 จํานวน 85 คน
2. ครู/บุคลกรที่รับผิด ชอบงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 85 คน
3. คณะกรรมการดําเนิน งานเยี่ยมบาน
นักเรียน จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความตระหนัก มีความรู
ความเขาใจในการขับ เคลื่อนระบบการดูแล
ชวย เหลือนักเรียนและดําเนิน งานระบบ
การดูแลชวย เหลือนักเรียนในสถาน ศึกษา
อยางจริงจัง
2. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และขับเคลื่อน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหครู
มีความรูความสามารถในการคัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ ซึ่ง
เปนกลไกสําคัญในพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ไดอยางทั่วถึง ถูกวิธีอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
กิจกรรมยอย ที่ 1.1 ทบทวนการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา
กิจกรรมยอย ที่ 1.2
อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา
กิจกรรมที 2 กิจกรรมเยีย่ มบานนักเรียน
- สพป.พะเยา เขต 1 รวมกับ
สถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 10
แหง/5 วัน

กิจกรรมที่ 1 44,000.กิจกรรมที่ 2 6,000.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
50,000.-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

3

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษา ป 2562
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหนักเรียนสามารถนําแนวทางในการจัด
กิจกรรมฝกอบรมสภานักเรียนไปประยุกตใช
ในการดํางานกิจกรรมสภานักเรียนไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ฝกทักษะและประสบการณตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
3 เพื่อคัดเลือกประธานสภานักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
4 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ใน
บทบาทหนาที่ของตนเองตามแนวทางของ
หลักประชาธิปไตยไดรับการปลูกฝงทัศนคติ
คานิยม ความเปนประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ
ในการใชธรรมาภิบาลดําเนินกิจกรรมทุกสวน
ทุกระดับ สามารถเติบโตเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ

กิจกรรมที่ 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษาป 2562 หลักสูตร
1วันอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดทุกแหงทั้งระดับ
ประถมศึกษาและขยายโอกาส และ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 85 โรง ๆ ละ 2 คนและ
ผูเกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 190 คน
กิจกรรมที่ 2ศึกษาดูงานโรงเรียนสภา
นักเรียนตนแบบจํานวน 1 วัน ตั้งแตเวลา
06.00-20.00 น.โดยมีคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพื้นที่/และคณะครูและ
ผูเกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 60 คน

กิจกรรมที่ 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภา
นักเรียนในสถานศึกษา ป 2562
หลักสูตร 1 วัน
1.1 จัดทําโครงการ และเสนอขออนุมัติ
โครงการ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการและประชุมวางแผนเตรียมการ
เพื่อมอบหมายภารกิจ
1.3 ประสานงานกับคณะวิทยากร
1.4 ทําหนังสือราชการแจงผูอํานวยการ
โรงเรียนทุกโรง ในสังกัดจัดสง
ประธานสภานักเรียนและเลขานุการ
สภาเขารวมฝกอบรมโดยใหแจงรายชื่อ
ตามแบบแสดงความจํานงมายัง
สพป.พย. เขต 1
1.5 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนใน
สถานศึกษา ป 2562 หลักสูตร 1 วัน
1.6 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 25,500.-บ
กิจกรรมที่ 2 34,500.-บ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
60,000.- บาท

กิจกรรมที2่ ศึกษาดูงานโรงเรียนสภา
นักเรียนตนแบบจํานวน 1 วัน ตั้งแต
เวลา 06.00-20.00 น.
2.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนสภานักเรียน
ตนแบบจํานวน 1 วัน 2.2 ประชุม
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
สรุปผลการดําเนินงาน
2.3 ใหโรงเรียนดําเนินการขับเคลือ่ น
กระบวนการสภานักเรียนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ในสถานศึกษาของตนเอง
2.4 คณะกรรมประเมินคัดเลือกเพือ่ เปน
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนในระดับ
เขตและระดับประเทศตอไป

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมบริหารงานบุคคล
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1.

งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1.สถานศึกษามีความรูความเขาใจในการคิด
คํานวณเกณฑอัตรากําลังครู ตามเกณฑที่ ก.ค.
ศ.กําหนด
2.ใหสถานศึกษาจัดทําแผนความตองการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมตรงตาม
ความตองการในกลุม สาระที่ขาดแคลนของ
สถานศึกษา
3.สถานศึกษาในสังกัดมีความรูความเขาใจใน
การวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อใชในการบริหารอัตรากําลังใน
สถานศึกษาตามความเหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด
จํานวน
84
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 มีความ
เขาใจในเรื่องของการ
คิดคํานวณเกณฑ
อัตรากําลังครู และการ
วางแผนอัตรากําลังครู
ตามความตองการใน
กลุมสาระที่ขาดแคลน
ของสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารอัตรากําลังที่
สพฐ.และ กคศ.กําหนด

1.จัดทําเอกสารหลักเกณฑและวิธกี ารคิดคํานวณเกณฑอัตรากําลังครู
2. สรางแบบกรอกขอมูลในสวนของขาราชการครู ชื่อ สกุล เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน เลขทีต่ ําแหนง ตําแหนง วิทยฐานะ วันเดือนป
เกิด วันเดือนปที่บรรจุเขารับราชการ วุฒิ/วิชาเอก
วิชา
ที่สอน(คาบ)/สัปดาหจดั ทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู โดย
วิเคราะหแนวโนมความขาดแคลนครูตามแตละวิชาเอกจากการจัดทํา
ขอมูลจํานวนขาราชการครูตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ขอมูล 10
มิ.ย. ) มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา สรุปขอมูลขาราชการครู
รายบุคคลของแตละสถานศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณารับ
ยาย/บรรจุ ขาราชการครูทดแทน

-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพท

กลยุทธ
สพฐ.
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1.

ชื่องาน/โครงการ
โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจําป 2562
วัตถุประสงค
ยกยองเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เปาหมาย
ครูในสังกัดไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
การสรรหาและคัดเลือกครูตาม
โครงการตาง ๆ
1.การสรรหาและคัดเลือก
“ขาราชการพลเรือนดีเดน”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.การสรรหาและคัดเลือก
“ขาราชการและลูกจาง ประจํา
สพฐ. ดีเดน” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3.การสรรหาและคัดเลือก
“ขาราชการและลูกจาง ประจํา
สพฐ. ดีเดน” ระดับจังหวัด
4. การสรรหาและคัดเลือก “ครูดี
ในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
5. สรรหาและคัดเลือก “ตามรอย
เกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิต
วิญญาณครู” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

งบประมาณ
งบประมาณ 55,000.-

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

1.คาอาหาร อาหารวาง
และ เครื่องดื่ม บาท
= 15,000.2.คาเกียรติบัตรพรอม
กรอบและติดโบว
= 10,000.3. คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
กรรมการ
= 30,000.*ถัวจายทุกรายการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

7. การสรรหาและคัดเลือก “ตาม
รอยเกียรติยศครูผมู ีอุดมการณ
และจิตวิญญาณครู” ระดับจังหวัด
8.การสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อ
รับรางวัล OBEC AWARD
9.การสรรหาและคัดเลือกครูผู
สมควรไดรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี
10.การสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อ
รับรางวัล MOE AWARD
11. การสรรหาและคัดเลือกครู
เพื่อรับรางวัล สมเด็จเจาฟาศรี
นครินทร
12. การคัดเลือกอื่นๆ ...

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

2.

โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
ประจําป 2562
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

เปาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง ประจําในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 80 คน

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1.จัดอบรมพัฒนาทางวิชาการตาม
นโยบายประชารัฐ
2.ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เปนตนแบบ
ภายในประเทศ หรือประเทศใน
กลุมอาเซียน

งบฯ 500,000.- บาท

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

1.คาจางเหมารถไมจาํ ทาง
2 คัน เหมาจายจํานวน 5 วัน
= 150,000.2. คาที่พัก 3 คืน 80 คนๆ ละ
800 บาท = 192,800.3. คาปายไวนิล 2 อัน
= 1,000.4.คาเบี้ยเลี้ยง 80 คนๆ ละ
240 บาท 5 วัน
= 96,000.5. คาของที่ระลึก = 1,500.6. คาสมนาคุณวิทยากร
ภายใน/นอก = 30,000.7. คาถายเอกสารอบรม
= 5,700.8. คาวัสดุการอบรม
= 23,000.*ถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ที่
3.

ชื่องาน/โครงการ
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน
(TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูผูชวยในสังกัดใหไดรบั การเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู

เปาหมาย
ครูผูชวย จํานวน 35 คน

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1.จัดตั้งศูนยสอบ TEPE online
จังหวัดพะเยา
2. แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หนวยพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.ครูผูชวยทุกคนสมัครเปนสมาชิก
ในระบบที่
www.tepeonline.org
4.ประชุมชี้แจงกอนการเขารับการ
พัฒนา
5.ดําเนินการพัฒนา ระยะเวลา
60 วัน
6. มอบวุฒิบัตร

งบฯ 11,400.- บาท
1.คาปายไวนิล 1 อัน =600.2. คาอาหารและอาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขาพัฒนาและ
เจาหนาที่ดําเนินการ 45 คน ๆ
ละ 120 บาท = 10,800.-

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท

*ถวจายทุกรายการ
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

1

โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล
พัฒนาความรูความสามารถขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พะเยา
เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจติ ัลใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หนวยงาน ในสังกัด
สพป.พะเยา เขต1
2.เพื่อสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีดจิ ิตัล
(Digital Technology) มาใชในการพัฒนา
บริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งระบบ
3.เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษานําเทคโนโยลี
Big Data พัฒนาระบบสารสนเทศวางแผนการ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.ขาราชการครู สังกัด สพป.พะเยา
เขต 1 จํานวน 733 คน
2.ขาราชการใน สพป.พะเยา เขต 1
จํานวน 45 คน
3.ผูบริหารในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
จํานวน 91 คน

อบรมใหความรู
-หลักสูตรความปลอดภัยทาง
ไซเบอรกับสิทธิความเปนสวนตัวของ
ผูใชงาน
กิจกรรม
-หลักสูตรการนําเทคโนโลยี
ดิจิตัลมาใชในพัฒนาการเรียนการสอน
-หลักสูตรการใชระบบขอมูลสารสนเทศ
Big data มาใชในการบริหาร ดานตางๆ
-หลักสูตรการใชระบบ NEW DLTV
และ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

150,000.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.
4

กลยุทธ
สพท
5
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน

งบประมาณ

2

พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อยูในสภาพพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจดานบริการ
สนองตอบนโยบายของหนวงงานตนสังกัด
และเพื่อใหสอดคลองกับวิสยั ทัศนและ
พันธกิจของสํานักงาน
2.เพื่อใหสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีฐานขอมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ เพือ่ ใชในการ
บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด

1.พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบ
บริการ (Server) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สําหรับสนับสนุนงานดานการบริหาร
จัดการในสํานักงานและการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา ดูแล รักษา และ
ซอมบํารุงระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

1.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.เสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ( ซอมบํารุง ฯ )
3.สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหงจัดทําขอมูลนักเรียน
รายบุคคลผานระบบ DMC
4.พัฒนาระบบ Big Data เพื่อเชื่อมโยง
วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําสูการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัด

100,000.-

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

กลยุทธ
สพฐ.
4

กลยุทธ
สพท
5

106

บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุม/หนวย ตรวจสอบภายใน
ที่
1

ชื่องาน/โครงการ

เปาหมาย

การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณ
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วัตถุประสงค
2. สถานศึกษาในสังกัด
1. เพื่อใหสถานศึกษามีความรู และความ
จํานวน 84 โรงเรียน โดยวิธีเลือก
เขาใจในระบบการเงินและการบัญชี
สุมตรวจ จํานวน 36 โรงเรียน
ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ
2. เพื่อทราบวาสถานศึกษาไดดําเนินการ
โครงการอาหารกลางวันเปนไปตาม
ระเบียบอยางถูกตอง และนักเรียนไดรับ
คุณคาทางอาหารอยางครบถวนทุกคน
3. เพื่อใหทราบวากลุมบริหารการเงินและ
ทรัพยสิน สพป.พะเยา เขต1 ดําเนินการ
ควบคุม การเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตลอดจนการ
เบิกจายเงินงบประมาณไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร
2. การดําเนินการดานการเงิน
สถานศึกษา
1. ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษา
2. เงินอุดหนุนจาก อปท. /เงิน
โครงการอาหารกลางวัน

งบประมาณ
20,000.-

กลยุทธ
สพฐ.

กลยุทธ
สพท
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สวนที่ 4
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติร าชการประจํ า ปงบประมาณ 2562 สํานั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาพะเยา เขต 1
เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมดยงสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาพะเยา เขต 1 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงาน ฯ (คาใชจายประจํา) จํานวน 3,440,057.- บาท
เพื่อใชบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร (โครงการกลุม/หนวย)จํานวน 5,002,560.- บาท
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนและดําเนินการโครงการ ตาม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
ปจจัยความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการทํ า งานแบบมี ส ว นร ว มที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค การ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมายการ
ใหบริการ หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลั ก
เจาภาพรองและผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหการกําหนดกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
สูสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิทินการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนําแผนสูการปฏิบัติ
ที่
กิจกรรม
1 สพฐ แจงให สพท จัดทําโครงการขอตั้งงบประมาณ ป 2562
2 กลุมนโยบายและแผน วางแผนจัดทําปฏิทินงานจัดทําแผนปฏิบัติ
การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
3 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ครั้งที่
1/2562
4 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ครั้งที่
2/2562
5 สงคําของบประมาณประจําป 2562
6 แจงใหกลุม/หนวย รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2561
7 ประมวล รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2561 เพื่อใหประกอบการจัดทําแผน 2562
8 การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
- การพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณฯ
พ.ศ. 2562
9 การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2561
ครั้งที่ 2/2562
10 จัดทํารูปเลม (ราง) แผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2562
11 นําเสนอ (ราง) แผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบ จาก กศจ
12 จัดทํารูปเลม และเผยแพรโรงเรียนในสังกัด
13 กลุม/หนวย ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย ประจําป
โดยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีการปรับแผนใหเสนอ ผอ.สพป.
พะเยา เขต 1 พิจารณา/ทราบ แลวแตกรณี และสําเนาให กนผ.
ทราบ

วัน เดือน ป
ส.ค.61
ส.ค.61

ผูรับผิดชอบ
กนผ.
กนผ.

8 ส.ค.61

ผอ.กลุมทุกกลุม/
หนวย
ผอ.กลุมทุกกลุม/
หนวย

10 ส.ค.61
18 ต.ค.61

กนผ. งานติดตาม

ต.ค.61

กนผ. งานติดตาม

7 พ.ย.61

ผอ./รอง.สพป.พย
เขต1/ผอ.กลุม
หนวยและคณะ

ธ.ค.61

ผอ./รอง.สพป.พย
เขต1/ผอ.กลุม
หนวยและคณะ
กนผ.

ธ.ค.61
ธ.ค.61
ก.พ.61
พ.ย.61
เปนตนไป

กนผ.
กนผ.
ทุกกลุม/หนวย

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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ที่
กิจกรรม
14 ผอ./รองผอ. สพป.พะเยา เขต 1 และคณะที่ไดรับมอบหมาย
ดําเนินการกําหับติดตาม นิเทศ เรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายและแผน
15 กลุม/หนวย เตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ตามระยะที่ สพฐ กําหนด (KRS/ARS)

วัน เดือน ป
พ.ย.61
เปนตนไป

16 ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562
หมายเหตุ
ปฏิทินนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

รอบ
3/6/9/12
เดือน
30 ก.ย.62

ผูรับผิดชอบ
ผอ/รอง ผอ.
สพป.พย.1 และ
คณะ
ทุกกลุม/หนวย
ทุกกลุม/หนวย

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สูการปฏิบัติ
ระยะเวลา
15 มกราคม 2561
15 เมษายน 2561
15 กรกฎาคม 2561
15 ตุลาคม 2561

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค.61-ธ.ค.61)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค.61-มิ.ย.62)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62)

ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

เขตพื้นที่
59.32
43.38
41.49
43.02
46.80

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
54.61
35.65
38.83
35.47
41.14

ระดับประเทศ
55.90
37.50
39.93
39.24
43.14

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับประเทศ จําแนกรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ในทุกระดับ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพื้นที่ดานภาษาไทย รอยละ 59.32 ดานคณิตศาสตร รอยละ 43.38
ดานวิทยาศาสตร รอยละ 41.49 ภาษาอังกฤษ รอยละ 43.02
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

เขตพื้นที่
56.13
27.64
37.64
27.24
37.16

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
55.04
30.28
36.43
29.10
37.71

ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.10
29.45
37.50

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพื้นที่ดานภาษาไทย รอยละ 56.13 ดานคณิตศาสตร รอยละ 27.64
ดานวิทยาศาสตร รอยละ 37.64 ภาษาอังกฤษ รอยละ 27.24
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561
การประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

2561
2560
� คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
59.32
50.38
43.38
41.80
41.49
41.10
43.02
38.51
46.80
42.95

ผลตาง
เพิ่ม/ลด
8.94
1.58
0.39
4.51
3.86

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561
มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว าป การศึกษา 2560 คิ ดเปนรอยละ 3.86 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.94
วิชาคณิตศาสตร
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.58 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.39 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.51 ตามลําดับ
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561
การประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

2561
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
�
𝒙
56.13
27.64
37.64
27.24
37.16

2560
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
�
𝒙
50.16
24.58
32.70
29.08
34.13

ผลตาง
เพิ่ม/ลด
5.97
3.06
4.94
-1.84
3.03

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561
มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว าป การศึกษา 2560 คิ ดเปนรอยละ 3.03 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 วิชาคณิตศาสตร คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.06 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.94 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยลดลง
รอยละ – 1.84 ตามลําดับ
5. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ดานภาษา (Literacy)
ดานคํานวณ(Numeracy)
ดานเหตุผล (Reasoning Ability)
ภาพรวม

เขตพื้นที่
57.01
53.15
49.48
53.22

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
52.73
47.89
47.57
49.39

ระดับประเทศ
53.18
47.19
48.07
49.48

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพื้นที่ดานภาษา รอยละ 47.92 ดานคํานวณ รอยละ 53.15 ดานเหตุผล
รอยละ 49.48 ในภาพรวมการประเมินทั้งสามดาน คิดเปนรอยละ 53.22 ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช
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6. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ดานภาษา (Literacy)
ดานคํานวณ(Numeracy)
ดานเหตุผล (Reasoning Ability)
ภาพรวม

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝑥̅
53.18
47.19
48.07
49.48

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝑥̅
57.01
53.15
49.48
53.22

ผลตาง
3.83
5.96
1.41
3.74

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยการประเมินทั้งสามดานรอยละ3.74
7. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ดานภาษา (Literacy)
ดานคํานวณ(Numeracy)
ดานเหตุผล (Reasoning Ability)
ภาพรวม

2561
2560
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
รอยละ 𝑥̅
รอยละ 𝑥̅
57.01
55.86
53.15
44.02
49.48
47.94
53.22
49.27

ผลตาง
60-61
1.15
9.13
1.54
3.95

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560
และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 รวมการประเมินทั้งสาม
ดานคิดเปนรอยละ 3.95 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ความสามารถดานคํานวณ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.13
ความสามารถดานเหตุผล คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.54 ผลการประเมินความสามารถดานภาษา คะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.15 ตามลําดับ
เมื่อเทียบผลปที่ผานมาพบวา คะแนนเฉลี่ยป 2561 สูงกวาปที่ผานมาทุกดาน โดยภาพรวมสูงเกิน
รอยละ 3 คือดานการคํานวณ
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8. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561
ปการศึกษา
2561
2560
เพิ่ม/ลด
รอยละ

การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
𝑥̅
65.12
69.00
-3.88
-5.96

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
𝑥̅
70.63
69.44
1.19
1.68

รวม 2 สมรรถนะ
67.87
69.69
-1.82
-2.68

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา
ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา กวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ -2.68
เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
ดานการอานออกเสียง คะแนนเฉลี่ยลดลงรอยละ -3.88 ดานการอานรูเรื่อง คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.68
ตามลําดับ
9. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึ กษา 2561ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึกษา เปรียบเทีย บระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา ระดับ สังกั ด และ
ระดับประเทศ
การประเมิน
การอานออกเสียง
การอานรูเรื่อง
ภาพรวม

เขตพื้นที่
65.12
70.63
67.87

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
65.74
71.20
68.47

ระดับประเทศ
66.16
71.27
68.72

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบระดับสังกัด และระดับประเทศ
พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับ
เขตพื้นที่ ดานการอานออกเสียง รอยละ 65.12 ดานการอานรูเรื่อง รอยละ 70.63 ในภาพรวมการประเมินทั้งสอง
ดาน คิดเปนรอยละ 67.87ผลการประเมินอยูใ นระดับ ดี
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ที่ ๒๒ / 256๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
--------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ งสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายรัฐ บาล ยุทธศาสตร์
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยุ ท ธศาสตร์แ ผนพัฒ นาจั งหวั ดพะเยา
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โดยกาหนดกลยุทธ์ เชิงนโยบายการดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย ๕ ข้อ คือ (๑) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (๒) พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (๓) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (๔) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียนร้อย รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางาน ดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณา
แผนพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รองประธานฯ
1.3 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกคน กรรมการ
1.4 นายมนัส สายโกสุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
1.5 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) กรรมการ
1.6 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
กรรมการ
1.7 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.8 นางนงลักษณ์ จาปานคร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-22) คณะทางานจั ดท าแผนพัฒนาการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาของของเขตพื้นที่
การศึกษาตลอดจนทบทวนผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกอบด้วย
2.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รองประธาน
2.3 นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
กรรมการ
2.4 นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
กรรมการ
2.5 นายสงัด ปินตานา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
2.6 นายนิคม ขจรคา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.7 นางวิไลวรรณ์ ขันคา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.8 นางชไมพร ปวงคา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2.9 นางโสภี คาชูสังข์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ
2.10 นางสมบูรณ์ เรืองงาม
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.11 นายนเรศ เชื้อทหาร
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
2.12 นางพัชริน ศุภกิจโกศล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
2.13 นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
กรรมการ
2.14 นายเอี่ยม มังคลาด
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.14 นางสาวสุพิน ไชยจาเริญ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.15 นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.16 นายบุญเรียบ มองมูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.17 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.18 นางธมนวรรณ คาเรือง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.19 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.20 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.21 นางจริยา ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
2.22 นางนันทภัค จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ กรรมการ
2.23 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
2.24 นางนงลักษณ์ จาปานคร ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.25 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๓๓) คณะทางานฝ่ายจัดทาเอกสาร มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทาเอกสาร
แผนพั ฒนาการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิ บั ติ การ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกอบด้วย
๓.1 นางนงลักษณ์ จาปานคร ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายแผน
ประธานกรรมการ
3.2 นางนันทภัค จันทร์สาห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ กรรมการ
3.3 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
3.4 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการและคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ที่ปรึกษาคณะผูจัดทํา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกทาน
ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร
ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม
คณะผูจัดทํา
นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ
นางนงลักษณ จําปานคร
นางนันทภัค จันทรสาห
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา
นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท 0-5488-7204
โทรสาร 0-5488-70202
www.pyo1.go.th/pyo 1

