
 

กลุมนโยบายและแผน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 





 

 

คํานํา 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ดําเนินการตามหลักวิธีการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม และกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และจังหวัดพะเยา  รวมท้ังสนองตอบความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานการบริหาร        

จัดการศึกษา มุงสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ สรางเครือขายและการทํางานเปนทีมงานอยางมี

คุณภาพ ปองกันความซํ้าซอนในการทํางาน ดวยการจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของงาน  เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเก่ียวของสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของท่ีไดรวม

ระดมสรรพกําลัง สติปญญาและความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

และหวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด และผูมีสวนเก่ียวของจะไดรวมกันบริหารจัดการ 

ศึกษาตามแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

พฤษภาคม 2562 



 

สารบัญ 
 

หนา 

คํานาํ 

สวนที ่1  ขอมูลพื้นฐาน           1 
1.1 ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร 
1.2 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตฯ/โครงสรางการบริหารงาน 
1.3 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา (บุคลากร โรงเรียน นักเรียน ผลการเรียนจบ ป.6และ ม.3) 

สวนที ่2   ทศิทางการพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน       16 
2.1  กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษา   16 
2.2  นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ     18 
2.3  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  24 
2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค 16       56 
2.5  ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1   63 
2.6  คานิยมองคกร          66 

สวนที ่ 3  แผนงานโครงการและงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2562      67 
 3.1  แผนงาน โครงการ และงบประมาณจําแนกตามกลุม/หนวย     68 
 3.2  บัญชีรายละเอียดแผนงาน โครงการ และงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร กลยทุธ  71 
 3.3  บัญชีรายละเอียดแผนงาน โครงการ และงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 

      แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน        75 
3.4  บัญชรีายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  96 

สวนที ่4  การบรหิารแผนสูการปฏบิัติ          
 4.1  การจัดสรรทรัพยากรเพือ่การขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการ     108 

4.2  ปฏิทินการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 และการนําแผนสูการปฏิบัติ        109 
4.3  ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน      110 

    

ภาคผนวก                                                                                                                 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะผูจัดทํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 

 



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปีงบประมาณ 2562  
1 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ            
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ 
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
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 โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่ม
ตามงานท่ีปฏิบัติในลักษณะกํากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 

1. กลุ่มอ านวยการ (กอน.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป  
งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเก่ียวกับ งานบริหาร 
การเงิน งานบริหารงานบัญชี และงานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล (กบค.) มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับ งานวางแผนอัตรากําลังและ 
กําหนดตําแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนาบุคลากรงาน
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ และงานวินัยและนิติการ 

4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับ การฝึกอบรม 
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิจัยเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับ งานข้อมูลสารสนเทศ        
งานติดตามประเมินผลและรายงาน งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ 

6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบข่าย 
ภารกิจเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(กสจ.) มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับ งานส่งเสริมคุณภาพ 
การจัดการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

8. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กนต.) มีขอบข่ายภารกิจ 
เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับ งานตรวจสอบการเงินและ 
การบัญชี และงานตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับ 
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นายประถม  เชื้อหมอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

นายสุขุม  พรหมเสน 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และสนิทรัพย ์

นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

  โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 
    

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษา 
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

กลุ่ม 
บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

กศจ.พะเยา 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 
 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ 
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

2 
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 ท าเนียบผู้บริหาร 

นายประถม  เชื้อหมอ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

(ผอ.สพป.พย.เขต 1) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 
(รอง ผอ.สพป.พย.เขต 1) 

นายสุขุม  พรหมเสน นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ นายณัฐพล  สุวรรณลพ 
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นางชไมพร  ปวงค า 
ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

นางนงลักษณ์  จ าปานคร 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นายสงัด  ปินตานา 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

นางสมบูรณ์  เรืองงาม 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายนเรศ  เชื้อทหาร 

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายนิคม  ขจรค า 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางโสภี  ค าชูสังข์ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นาง;วิไลวรรณ์  ขันค า 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางพัชริน  ศุภกิจโกศล 
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

นายรัชชาพงษ์  ต่อมค า 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตาราง 1 รายช่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
2. นางปัทมา  วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รองประธานฯ) 
3. นายสุรพล  วงค์หวัน ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
4. นายจรัสพงษ์  วรรณสอน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายเสกสรร  ไชยเอ้ือ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
7. นายผดุงฉัตร  ไวทยกุล ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8. ศาสตราจารย์(พิเศษ) มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. นายหัสนัย  แก้วกุล ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
10. นายเสถียร  เชื้อประเสริฐศักดิ์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
11. นายสุรัตน์  เจียตระกูล ผู้แทนภาคประชาชน 
12. นายชํานาญ  ม่วงศรีศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอุดม  อ่อนนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายมนัส  สายโกสุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายศริิพันธ์  ขวัญอ่อน กรรมการและเลขานุการ 
16. นายพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตาราง 2 รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1. นายประถม  เชื้อหมอ ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.พย.เขต1) 
2. นางสาวรัชนีกร  พันธ์พัฒนกุล กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3. นายปรัชญา  ชุ่มวงศ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นายนพคุณ  จันต๊ะวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
5. นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายสุรพงษ์  สุขเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
7. นายเวชชัยยันต์  ปูอมบ้านต้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
8. นายบรรจง  วงศ์ราษฎร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. นายสงัด  ปินตานา กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ) 
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 สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยู่ที่บ้านแท่นดอกไม้ ถนนสนามกีฬา        
ตําบลต๋อม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา
จํานวน 378  หมู่บ้าน 36 ตําบล  15 องค์การบริหารส่วนตําบล 19 เทศบาลตําบล  4  อําเภอ ได้แก่        
อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ อําเภอดอกคําใต้ และอําเภอภูกามยาว 

 อําเภอเมืองพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   และเป็นที่ตั้งของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา              
 อําเภอแม่ใจ   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร 
 อําเภอดอกคําใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร 
 อําเภอภูกามยาว   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

ข้อมูลทั่วไป 
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1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตาม  
กลุ่มโรงเรียน  ประจําปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 

โรงเรียน นักเรียน ครู 
1. เมือง 1  16 1,475 132 
2. เมือง 2  13 2,997 195 
3. ดอกคําใต้ 1  11 1,361 119 
4. ดอกคําใต้ 2  13 1,172 105 
5. แม่ใจ 19 1,486 146 
6. ภูกามยาว 12 668 72 
 รวม 84 9,159 769 

 

2. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตามระดับชั้น       
ประจําปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน
รายกลุ่มอ าเภอ 

จ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแต่ละระดับช้ัน 

อ.1 อ.2 อ.3 ประถม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1. เมอืง 1  16 26 139 143 986 181 
2. เมือง 2  13 78 237 230 2222 230 
3. ดอกคําใต้ 1  11 47 114 129 878 193 
4. ดอกคําใต้ 2  13 22 63 67 889 131 
5. แม่ใจ 19 4 152 149 963 218 
6. ภูกามยาว 12 - 52 85 472 59 
 รวม 84  

 

3. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2562 

ที่ 
โรงเรียนที่มีจ านวน

นักเรียน 
จ านวน 

(โรงเรียน) 
อ าเภอ 

เมืองพะเยา1 เมืองพะเยา2 ดอกค าใต้1 ดอกค าใต้2 แม่ใจ ภูกามยาว 
1. นักเรียน  0 – 20    คน 4 1 1 1 - - 1 
2. นักเรียน  21 – 40  คน 10 3 2 - 1 1 3 
3. นักเรียน  41 – 60  คน 15 2 1 1 5 5 1 
4. นักเรียน  61 – 80  คน 16 2 1 1 1 6 5 
5. นักเรียน  81 – 100 คน 12 2 3 2 2 3 - 
6. นักเรียน  101 – 120 คน 5 2 - 2 1 - - 
 รวม 62 12 8 7 10 15 10 

ข้อมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562) 
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4. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
(จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น อ.1 – ม.3) 

ที ่ โรงเรียน อําเภอ 
จํานวน 

นักเรียน คร ู
1. บ้านจําปุาหวาย เมืองพะเยา 139 15 
2. บ้านต๋อม เมืองพะเยา 225 16 
3. บ้านร่องห้า เมืองพะเยา 178 16 
4. บ้านต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 
5. บ้านแม่กา เมืองพะเยา 156 17 
6. อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก เมืองพะเยา 220 16 
7. บ้านภูเงิน เมืองพะเยา 176 16 
8. บ้านห้วยบง เมืองพะเยา 87 15 
9. ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา 181 16 
10. บ้านหนองหล่ม ดอกคําใต้ 132 15 
11. บ้านดง ดอกคําใต้ 128 15 
12. บ้านจําไก่ ดอกคําใต้ 260 17 
13. บ้านปางงุ้น  ดอกคําใต้ 73 11 
14. บ้านค่า ดอกคําใต้ 168 16 
15. บ้านร่องจว้า ดอกคําใต้ 89 14 
16. บ้านปาง ดอกคําใต้ 73 9 
17. บ้านปิน ดอกคําใต้ 197 16 
18. บ้านทุ่งต้นศรี ดอกคําใต้ 114 11 
19. บ้านดงอินตา แม่ใจ 170 15 
20. บ้านดงบุญนาค แม่ใจ 64 9 
21. บ้านไร่อ้อย แม่ใจ 134 15 
22. ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี  แม่ใจ 67 8 
23. ชุมชนบ้านแม่สุก แม่ใจ 102 10 
24. อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ 169 17 
25. เจริญใจ แม่ใจ 39 8 
26. บ้านอิงโค้ง ภูกามยาว 123 15 
27. บ้านห้วยแก้ว ภูกามยาว 29 7 

รวม 3,636 367 
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5. จํานวนโรงเรียนที่เรียนรวม 

    5.1 เรียนรวมทุกชั้น 

ที ่ โรงเรียนเรียนรวม อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนหลัก 
นักเรียน ครู 

1. บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) เมืองพะเยา 12 4 บ้านศาลา 
2. บ้านไร่ เมืองพะเยา 24 4 บ้านแม่นาเรือใต้ 
3. บ้านแม่ต๋ําบุญโยง เมืองพะเยา 22 4 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 
4. บ้านต๊ําดอนมูล เมืองพะเยา 0 0 บ้านต๊ําพระแล 
5. บ้านต๊ําม่อน เมืองพะเยา 20 4 บ้านต๊ําพระแล 
6. บ้านต๊ําเหล่า เมืองพะเยา 21 3 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 
7. บ้านหนองลาว ภูกามยาว 8 1 บ้านห้วยแก้ว 
8. บ้านแม่จว้าใต้ แม่ใจ 12 3 ชุมชนบ้านแม่สุก 

6. จํานวนโรงเรียนประชารัฐ  

ที ่ โรงเรียนหลัก อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนเครือข่าย 
นักเรียน ครู 

1 ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา 181 16  
2 บ้านจําปุาหวาย เมืองพะเยา 139 15  
3 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก เมืองพะเยา 220 16 บ้านแม่ต๋ําบุญโยง 
4 บ้านแม่กา เมืองพะเยา 156 17  
5 บ้านสาง เมืองพะเยา 117 7  
6 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บํารุง) เมืองพะเยา 157 11  
7 บ้านต๋อม เมืองพะเยา 225 16  
8 บ้านต๊ําพระแล เมืองพะเยา 138 12 1.บ้านต๊าํม่อน 2.บ้านต๊ําดอนมลู 
9 ชุมชนบ้านตุ้มท่า เมืองพะเยา 76 6  
10 บ้านห้วยบง เมืองพะเยา 87 15  
11 บ้านใหม่ เมืองพะเยา 63 5  
12 บ้านจําไก่ ดอกคําใต้ 260 17  
13 บ้านค่า ดอกคําใต้ 168 16  
14 ชุมชนบ้านห้วยลาน ดอกคําใต้ 95 8  
15 บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ ดอกคําใต้ 236 12  
16 บ้านปิน ดอกคําใต้ 197 16  
17 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) แม่ใจ 62 7  
18 บ้านดงอินตา แม่ใจ 170 15  
19 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ 169 17  
20 ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี แม่ใจ 67 8  
21 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 140 10  
22 บ้านอิงโค้ง ภูกามยาว 123 15  
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7. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

หมายเหตุ 
นักเรียน ครู 

1 บ้านต๋อม เมืองพะเยา 225 16  
2 ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา 181 16  
3 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 140 10  
4 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ 169 17  
5 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บํารุง) เมืองพะเยา 157 11  

 

8. จํานวนโรงเรียน ICU 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

นักเรียน ครู ห้อง 
1 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) เมืองพะเยา 64 8 5 
2 บ้านต๊ําเหล่า เมืองพะเยา 21 8 3 
3 บ้านปุาคา เมืองพะเยา 61 8 6 
4 บ้านภูเงิน เมืองพะเยา 176 11 16 
5 บ้านศาลา เมืองพะเยา 55 8 6 
6 บ้านดอกคําใต้ ดอกคําใต้ 7 5 4 
7 บ้านร่องจว้า ดอกคําใต้ 89 12 14 
8 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ดอกคําใต้ 43 8 4 
9 บ้านสันจกปก ดอกคําใต้ 36 8 4 
10 บ้านดง ดอกคําใต้ 128 11 15 
11 บ้านค่าบน ดอกคําใต้ 95 8 7 
12 บ้านทุ่งต้นศรี ดอกคําใต้ 114 12 11 
13 บ้านเนินสมบูรณ์ ดอกคําใต้ 63 8 5 
14 บ้านวังขอนแดง ดอกคําใต้ 40 9 8 
15 บ้านปาง ดอกคําใต้ 73 9 9 
16 บ้านโพธิ์ทอง ดอกคําใต้ 35 6 5 
17 บ้านหนองหล่ม ดอกคําใต้ 132 11 15 
18 บ้านใหม่ ดอกคําใต้ 110 6 7 
19 บ้านปางงุ้น ดอกคําใต้ 73 11 11 
20 บ้านดงบุญนาค แม่ใจ 64 10 9 
21 บ้านปุาสักสามัคคี แม่ใจ 62 8 5 
22 เจริญใจ แม่ใจ 39 10 8 
23 บ้านปุาแฝกเหนือ แม่ใจ 47 8 4 
24 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) ภูกามยาว 53 8 5 
25 บ้านแม่อิง ภูกามยาว 52 8 4 
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

นักเรียน ครู ห้อง 
26 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) ภูกามยาว 54 8 5 
27 บ้านร่องปอ ภูกามยาว 47 7 4 
28 บ้านห้วยแก้ว ภูกามยาว 29 10 7 
29 บ้านม่วงคํา ภูกามยาว 57 8 5 
30 บ้านกาดถี ภูกามยาว 59 8 5 
 

9. จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
จ านวน 

คร ู นักเรียน ห้อง 
1 อนุบาลพะเยา เวียง เมืองพะเยา 85 1898 56 
2 บ้านร่องคํา แม่นาเรือ เมืองพะเยา 6 65 8 
3 บ้านดอกบัว (ราษฎร์บํารุง) บ้านตุ่น เมืองพะเยา 11 157 9 
4 บ้านต๊ําพระแล บ้านต๊ํา เมืองพะเยา 12 138 11 
5 บ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา 16 225 11 
6 บ้านห้วยบง แม่ปืม เมืองพะเยา 15 87 12 
7 อนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก) แม่กา เมืองพะเยา 16 13 220 
8 บ้านใหม่ บ้านใหม่ เมืองพะเยา 5 63 8 
9 บ้านจําปุาหวาย จําปาหวาย เมืองพะเยา 15 139 11 
10 บ้านศาลา ท่าวังทอง เมืองพะเยา 6 8 55 
11 ชุมชนบ้านแม่ใส แม่ใส เมืองพะเยา 16 181 12 
12 บ้านสาง บ้านสาง เมืองพะเยา 7 117 8 
13 ชุมชนบ้านตุ้มท่า ท่าจําปี เมืองพะเยา 6 76 8 
14 ตําบลสันปุาม่วง สันปุาม่วง เมืองพะเยา 4 50 8 
15 บ้านสันจกปก ดอกคําใต้ ดอกคําใต้ 4 36 8 
16 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต้) ดอนศรีชุม ดอกคําใต้ 14 302 13 
17 บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ บ้านถ้ํา ดอกคําใต้ 12 236 13 
18 บ้านปิน บ้านปิน ดอกคําใต้ 16 197 11 
19 บ้านทุ่งต้นศรี ห้วยลาน ดอกคําใต้ 11 114 12 
20 บ้านจําไก่ สันโค้ง ดอกคําใต้ 17 260 11 
21 บ้านค่า ปุาซาง ดอกคําใต้ 16 168 11 
22 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ดอกคําใต้ 15 132 11 
23 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคําใต้ 15 128 11 
24 บ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) บุญเกิด ดอกคําใต้ 4 43 8 
25 บ้านร่องจว้า สว่างอารมณ์ ดอกคําใต้ 14 89 12 
26 บ้านโพธิ์ทอง คือเวียง ดอกคําใต้ 5 35 6 
27 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) แม่ใจ แม่ใจ 7 62 8 
28 อนุบาลแม่ใจ (ศรีถ้อย) บ้านศรีถ้อย แม่ใจ 17 169 11 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
จ านวน 

คร ู นักเรียน ห้อง 
29 ชุมชนบ้านแม่สุก แม่สุก แม่ใจ 10 102 11 
30 ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี ปุาแฝก แม่ใจ 68 67 10 
31 บ้านไร่อ้อย บ้านเหล่า แม่ใจ 15 134 11 
32 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ แม่ใจ 5 73 7 
33 บ้านอิงโค้ง ห้วยแก้ว ภูกามยาว 15 123 11 
34 อนุบาลภูกามยาว ดงเจน ภูกามยาว 10 140 8 
35 บ้านแม่อิง แม่อิง ภูกามยาว 4 52 8 

10. บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1. บุคลากรส านักงาน 
     1.1 ข้าราชการ 
 

สายงาน 

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

ปฏบิตัิงาน 
ช านาญ 

งาน 
อาวุโส 

ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ 
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ไม่มี 
วิทยะ 
ฐานะ 

สายงาน (ต าแหน่ง)           
1.ผู้อํานวยการ สพท.      1     
2.รองผู้อํานวยการ สพท.      3     
3.ศึกษานิเทศก์     3 6     

รวม (1)     3 10   13  
4.เจ้าพนักงานธุรการ  2         
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1         
6.นักจัดการงานทั่วไป     2      
7.นักวิชาการเงินและบัญชี    2 5 1     
8.นักวิชาการพัสดุ      1     
9.นักทรัพยากรบุคคล    1 5 1     
10.นิติกร      1     
11.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     3 2     
12.นักวิชาการศึกษา     5 2     
13.นักวิชาการคอมพิวเตอร์     1      
14.เจ้าพนักงานพัสดุ  1         
15.นักประชาสัมพันธ์      1     

รวม(2)  4  3 21 ๙   37 100.00 
รวมทั้งสิ้น         50  
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     1.2 อัตราจ้าง 
 

สายงาน จ านวน ร้อยละ 
1. พนักงานทําความสะอาด 2  
2. เวร-ยาม 1  
3. พนักงานพิมพ์ 1  
4. พนักงานราชการ 1  

รวม 5  
 

2. บุคลากรในสถานศึกษา   
  จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
 ข้าราชการครู  

1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 72 คน 
2 รองผู้อํานวยการโรงเรียน 4 คน 
3 ครูผู้สอน 619 คน 
4 ครูผู้ช่วย 35 คน 

รวมข้าราชการครู 730 คน 
 ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว   

5 ลูกจ้างประจํา 42 คน 
6 พนักงานราชการ 8 คน 
7 อัตราจ้าง 

7.1  ครูอัตราจ้าง 
7.2  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7.3  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
7.4  นักการภารโรง 

 
32 
84 
62 
39 

 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวนลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 267 คน 
รวมทั้งสิ้น 997 คน 
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 3.  จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ปีการศึกษา 2560 
(10 มิถุนายน 2560) 

ปีการศึกษา 2561 
(10 มิถุนายน 2561) 

ปีการศึกษา 2561 
(10 มิถุนายน 2562) 

ระดับก่อนประถมศึกษา    
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1 78 218 177 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2 841 751 757 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 933 898 803 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 1,847 1,867 1,737 
ระดับประถมศึกษา    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 995 1,085 1,052 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1,085 951 1,061 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1,082 1,075 976 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1,145 1,067 1,089 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1,234 1,150 1,068 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,218 1,228 1,164 

รวมระดับประถมศึกษา 6,755 6,556 6,410 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 361 359 350 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 404 355 322 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 340 389 340 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,105 1,103 1,012 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 9,716 9,526 9,159 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 10 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 14 1,400,000 
2. การผลิตและพัฒนาครู 22 1,080,040 
3. การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 
4 407,800 

4. การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

1 15,000 

5. ICT เพ่ือการศึกษา (ใช้เงินเหลือจ่าย 249,000 บาท) 1 - 
6. การบริหารจัดการ 25 500,000 

รวมงบประมาณ  4,197,160 
7. จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 150,000 บาท  900,000 
8. งบประมาณท่ีจากสํานักต่างๆ จัดสรร  6,000,000 
 

11 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   5 400,345 
2.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน    

5 1,449,100 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 1,273,400 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3 งปม.จาก สพฐ. 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 47,700 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 14 1,435,760.00 

รวมงบประมาณ  4,606,305.00 
 

ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

12 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   2 ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3.67 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 ดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.81 ดีมาก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ.2562 
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สวนที่ 2  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1       

พ.ศ.2561-2565 ไดนําบริบทท่ีเก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา 

1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 40 ก  

6 เมษายน 2560 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

ไดแกมาตรา 54  ท่ีบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัย

เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล

และพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา

ใหสมกับวัย    โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการ

ดําเนินการดวย 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริม 

ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว

มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซ่ึงอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เชี่ยวชาญได   ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือใหประชาชนไดรับ

การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 

ตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน

การศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน

หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอน

ภาษีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน 

เปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
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1.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ          
ในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้ 
 วิสัยทัศน “ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร เก่ียวของกับการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต1 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความม่ันคง ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน 
และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง  ดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง และยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก
ยุทธศาสตรท่ี 4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก  
ยุทธศาสตรท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
ยุทธศาสตรท่ี 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 

1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป มี
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย
การพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน คนในสังคมไทยทุก
ชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน และคนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
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1.4  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมาตรี) 
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มี 

นโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ดังนี้ 
 นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก นโยบายท่ี 
4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู นโยบายท่ี 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และรวมในการปฎิรูป
การศึกษา นโยบายท่ี 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต นโยบายท่ี 4.6 พัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู 
 นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม ไดแก นโยบายท่ี 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ี
เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน
ในภาคเอกชนและการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก นโยบายท่ี 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียและ
นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ไดแก นโยบายท่ี 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 เพ่ือใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีการะสําคัญดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและยุทธศาสตรชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคีและ 

รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทสอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา 

ภายในประเทศลดลง 
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 ยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการ 

แขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน และสอดคลองกับ    
ทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)      
โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
 “ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในชีวิต” 
 พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ  

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก  
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน  

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก 
5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป 
7. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 
8. รอยละของนักเรยีนตอประชากรวยเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป 
9. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 
10. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ ของการ 

พัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง   

ตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.3 จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการ 
  นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ 
 2.3.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ดานการศึกษา     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร      
มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอันสูงสุด 
และมอบเปนนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
มีใจความสําคัญวา (1) “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีถูกตอง (2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ังคงแข็งแรง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม 
(Character Education)” 

2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ี 
ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง  ๆเก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

(1) นักเรียน 
“ ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือท่ีเรียนลาหลัง มิใช 

สอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่งของชั้นแตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน 
ชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555) 

“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึน จะไดมีความ 
สามัคคี รูจักดูแลชวงเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน”   (9 ก.ค.2555) 

“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
(2) ครู 

“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวนไม 
พอและครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมท่ีจะสอนเด็กใหไดผลตามท่ีตองการ
จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะทางสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ตอง
อบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครู ท่ีแทจริง คือมีความรักความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองท่ีเพ่ือจะได
มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินทีเกิดของตนไมคิดยายไปยายมา” (11 มิ.ย.2555) 
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“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”             
(6 มิ.ย.2555) 

“ปญหาปจจุบัน คือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหได 
ตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทนระบบไม
ยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดี ความชอบ หากคนใดสอนดี ซ่ึงสวนมาก
คือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค.2555) 

“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรู 
ท้ังหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 

2.3.2   การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
  กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ภายใต

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะดําเนินการ 6 ดาน คือ 

(1) ความม่ันคง 

(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 

(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(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 แนวทางหลกัการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึด

กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 
 

1) ดานความม่ันคง 

  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

  เนนการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนชวยเพ่ือนโดยใชรูปแบบ Active 

Learning 
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2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2.1)  การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

 2.1.1)  พัฒนาวชิาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 

 2.1.2)  ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรมโดย Boot  

Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 

Application และสื่อตาง  ๆท่ีหลากหลาย 

 2.13)   พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560  

จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1)  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1)  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1.)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้น    

อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5ป) 
2.)  หนวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก           

(เด็กอายุ 3 ป) 
3.1.2)   การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

1.)  เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเด็กเยาวชน  
และตอยอดการสรางความดี ซ่ึงโมเดลการสรางความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารีรวมท้ังรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยวุทูตความดี 

2.)   รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซ่ือสัตย” 
   3.1.3)   การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
    1.)  หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 
    2.) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซ่ึงอยูในกรอบเดิม 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 เพ่ิมเวลารู เปนกิจกรรม / วิธีการยอย รวมท้ังการ 
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
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   3.1.4)   การวัดและประเมินผล 
    1.) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนนสูงข้ึน 
    2.) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 
    3.) การออกขอสอบวชิาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป 
คณะทํางานออกขอสอบ 

3.2)  การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1)   การสรรหาคร ู

1.)  โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มอบให ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู(การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจแุตงตั้ง การติดตามพรอมการพัฒนา) 

2.) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 
   3.2.2)  ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
เพ่ือใหครูอยูในหองเรียน 
 
   3.2.3)  การพัฒนาครู การอบรมคร ู

1.) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะและ            
การไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครูดวย
ระบบ TPEP Online 

2.) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร 
ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 4.)  ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีตองการความ

ชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมท้ังการดําเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทํา

ขอมูลเพ่ือสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผูปกครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ี

มีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ 

  4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให

สามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดาน

สื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสรางความเทาเทียมในการใชสิทธิ์

เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 
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5.)   ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

5.1   โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใชประโยชน 

5.2   การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : ตนแบบการจัดการ 

สิ่งแวดลอม 

5.3  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

6.)   ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

6.1 เรื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคลองกับยุคปจจุบัน 

6.2 ปรับโครงสรางการบริหารราชการท้ังภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพ่ือลดความซํ้าซอนในการทํางาน  

  7.)   การขับเคล่ือน กํากับและการติดตามการน าจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 

   1)  จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับ

กระทรวงและระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 

   2)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลและ

รายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 
2.4  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนด นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรดังนี้ 

  นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน 

 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
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พันธกิจ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี 

ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
5. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง 

ท่ัวถึงและเทาเทียม 
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษา 
 

เปาหมาย 
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลย ี

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง 
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน  
และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ เปน
โรงเรียนนวัตกรรม 
 
 
ยุทธศาสตร 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา        

ทางการศึกษา 
5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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นโยบาย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายในการดําเนินงานไว 6 ดาน ดังนี้ 
 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต          

(พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ท้ังนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ 

กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) สนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูง 
(2) ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสม 

กับบริบท  
(3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอน          

ตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท 
(4) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน  

ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

(5) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง 
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  

(6) การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook   
และ Line เปนตน 

(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ี 
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร 
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(8)  พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี  2 
(9)  สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน 

รายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 

 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษ   

ท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบัน

หลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปน

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม

ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะ        

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัด         

การเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ 

ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
 

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี  

ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 แนวทางการดําเนินการ 
1. สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ 

สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
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3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ  

นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพ่ือท่ีจะ 
เขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการ 
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยท่ี 

ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมใหมี 

พัฒนาการความพรอม เพ่ือเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 3 ดาน  

1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  

(7)  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  

(8)  มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(9)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

(Active Learning) 
(10)  สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM  

ศึกษา 
(11)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน  

หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 
(12)  สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ 

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน  
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
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)  สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียน   

เฉพาะดาน 
(18)  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 

 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
มีความสุข 
 แนวทางการดําเนินการ 

(1)  สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะ 
และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ  

(2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา 

หลักสูตรระยะสั้น 
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ี 

ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานของอนามัย 
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning  

: SEL) ในทุกชวงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)  

เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการดําเนินการ 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และ 
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
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6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
แนวทางการดําเนินการ 

(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ        
หนวยบริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ  

(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน 
พิเศษ ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  

(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การ 

คิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต  

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
(8) สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และ 

สรางสรรค 
(10)  สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด 

ทางการศึกษา 
(11)  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในดาน 

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล 
(12)  สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
(13)  จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14)  จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
(15)  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 

(16)  สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ 
เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

(17)  สํารวจสภาพอาคารสถานท่ี 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 และองคกรปกครองในพ้ืนท่ี  
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 

(22)  สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 
 

7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก 
ผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา 

หลักสูตรท่ีกําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน 
รายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 
 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1.สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการดําเนินการ 

(1) ประสานความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู 
(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการ 

พัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
(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 เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรท่ีมี 

คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
(4) สนับสนนุใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตาม 

หลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
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(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ            

(Professional Learning Community: PLC)  

(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด 

ประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

(Active Learning)  

(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ 

ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ 

พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความ 

แตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ 

เรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11)  สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ 

จัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12)  สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม 

ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13)  สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 

(14)  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียน 

การสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลกั และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา) 
 

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก 
ประเภทท้ังระบบ 

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ัง 
ระบบ 

(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนา 
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
เปนตน 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง 
ตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 
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นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

 เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

1.รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ 

(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ วาง 

แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ป)  

(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี  

จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ 

บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา  

วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี  

เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

แนวทางการดําเนินการ  

(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสรางโอกาส 

ใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน 

1) ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน 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 ปรับปรงุ พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
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3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน  

และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมี   สวนรวม 
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ  

(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการ
อาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัด 
การศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ  และ 
สนับสนนุใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ 
เหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ 

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใชเปน 

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
ปลอดภัย 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือใน 
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือ 

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม  

เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning  

Information Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
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นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึด            

หลักธรรมาภิบาล 
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา  

และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
 

2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based  
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs” 

(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู  
(6) ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 

3.ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  ใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาท่ี

ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน ให

สถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
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 ใชในการจัดการศึกษาท้ังระบบ  
(Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู  
เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ 
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน 
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
หองเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ 
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(10)  สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การ 
บริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

1)  พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการ อ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2)  ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 
3)  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตาม

มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. ปรับเปลีย่นระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ 
เหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ 

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ 

ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือให

สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ

วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 
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แนวทางการดําเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ 
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให 
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุ
แตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ 
ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู 
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 

******* 
 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1.พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.1 การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน 

 1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการ
แขงขัน 
1.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใตจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 

 

1.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางการศึกษา 

1.5 การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีมีคุณภาพ 1.6การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.1 สนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ 
เหมาะสมกับบริบท 

(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษา
จากการไดเขาพักในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยาง
ปลอดภัย 

2.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเปน และ
เหมาะสมกับบริบท 

(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ใชในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต 
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี 
อยางเหมาะสม 

2.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุม
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล 
และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิด
จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสม
กับบริบท 

2.4 สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การ
พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
พ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล 
และ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผาน
ชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website 
Facebook  และ Line เปนตน 

(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา 
และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียนกลุมชาติพันธุ 
กลุมท่ีดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมกับบริบท 

2.5 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ี
ดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ
กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการ
สงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2.6 พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ี
ใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี  2 

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุม
ชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.7 สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ใน
การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ี
อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1.ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มี
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม 

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการ
พัฒนา ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
1.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของ
พ้ืนท่ี 
 
 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และพ้ืนท่ี 

1.4 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการ
จําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
หรือความสามารถพิเศษ 
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2.พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.1 สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร         
จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดี
ตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.2 สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนํา        
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ดานผูเรียน 
3.1 พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพ่ือท่ีจะเขารับการ
พัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ดานผูเรียน 
(1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา 
และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

3.2 พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนน
การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 3 ดาน  

1. การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
2. การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical 

Literacy) 

(2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

(3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน 
และมีนิสัยรักการอาน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3. การรูเรื่องวิทยาศาสตร  

(Scientific Literacy) 
(4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
(5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ี

จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
(6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ี

จําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical 
Literacy) 

(7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ี
จําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy)  

(8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy 
ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการ
ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

(12) ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละ
วิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

(13) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี
สมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแตระดับข้ัน
พ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

(14) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมิน
ทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

3.3 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล  
(Digital Competence) และสมรรถนะดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
3.4 ความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม 
3.5 สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะ
ดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน 
3.6 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด  
และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 

ดานสถานศึกษา 
3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม
ท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย 

ดานสถานศึกษา 
(1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนได

เรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

3.8 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู
ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.9 สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแม
ผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยท่ีถูกตองตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน           
(IS: Independent Study) 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3.10 จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมใหมีพัฒนาการความ
พรอม เพ่ือเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 
3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.11 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ี

ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
3.12 สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 
3.13สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน          
(IS: Independent Study) 
3.14 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เชน 

1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
2) ความเขาใจและความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทาง

แกปญหา  
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของ

เหตุผลและการหาความสัมพันธ 
3.15 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมิน
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ
การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแต
ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย 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 มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
4.1 สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและเตรียม
ความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 

(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไข

ปญหาในสถานศึกษา 

4.2 พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 
4.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4.4 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแก
ผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 
4.5 สงเสรมิใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
อนามัย 
4.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกชวง
วัย 
4.7 สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา 
 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
5.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

5.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษา
เปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
 

5.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุก
สังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลอง
กับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
โลก เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
5.4 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
 
6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
6.1 ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยบริการ
และท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต
ละระดับ 

(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

6.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ดวยระบบ
และรูปแบบท่ีหลากหลาย 
6.3 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียน
รวมและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 
6.4 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
6.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
6.6 สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.7 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
6.8 สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
6.9 สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค 
 
6.10 สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
6.11 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในดานวิชาการ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศ
พรอมกาวสูสากล 
6.12 สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
6.13 จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
6.14 จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เพ่ือสงเสริม สนับสนนุใหสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
6.15 สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษา
จัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร สื่อ 
นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
6.16 สํารวจสภาพอาคารสถานท่ี 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 และองคกรปกครองในพ้ืนท่ี พัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให
มีประสิทธิภาพ 
6.21 สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและ
แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 
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7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปน
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-Based 
Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
7.1 พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ 
Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด สื่อ 
วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแก
ผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนา

ตนเองผาน Digital Platform 

7.2 พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
7.3 สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองผาน Digital Platform 
 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1.สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหตรงกับสาขาวิชา 
และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.1 ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
วิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู 

(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการ

พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนท่ี 

(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และ
พอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

1.2 ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
กําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 
1.3 ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครู
ท้ังระบบ 
1.4 สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและ
ความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป 
1.5 ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิต
คร ู
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2.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.1 ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยาง
เปนระบบและครบวงจร 

(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปน 
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และ
การวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

2.2 กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
2.3 ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา 
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรท่ีมีคุณภาพให
สอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
2.4 สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
กําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career 
Path) 
2.5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
2.6 สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การ
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนน
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2.7 สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะดาน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
2.8 สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
ของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 
2.9 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction) 
2.10 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการ
สรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.11 สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถจัดการ
เรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

 

2.12 สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ 
2.13 สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ 
Online และแบบ Face-to-Face Training 
2.14 ปรบัเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดย
เนนการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป 
(ประเมิน 360 องศา) 
 
3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3.1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ัง
ระบบ 

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบ
ฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผาน
ระบบ Digital Technology  

(3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรู
ในสาขาท่ีขาดแคลน 

3.2 พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ัง
ระบบ 
3.3 พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัด
การศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะ
การคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง  
เปนตน 
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผานระบบ Digital Technology 
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นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา 

1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง

กับบริบทของพ้ืนท่ี 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.1 สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ 
ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละ
ระดับการศึกษา  

(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือ

และคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จดัทําสํา
มะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ป) 
1.3 สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน 
และหนวยงานที่เก่ียวของระดับพื้นที่ จัดทาํแผนการ
นักเรียนทุกระดับ 
1.4 สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ตดิตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการบริการการเรียนรูได
อยางทั่วถึง ครบถวน 
1.5 สถานศึกษาจัดทาํฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือใหพัฒนา
ผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.1 จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย 
หรือองคประกอบข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียน
เขาถึงบริการการเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน 

1. ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
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 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามท่ีกําหนด 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.2 สงเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ พัฒนาสถานศึกษาใหมี
มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

 

3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

3.1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษา
พิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ และ
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ       
ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร 
แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนอง
สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ      
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ    
เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

3.2 สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม 
3.3 สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ี
ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ (Transitional 
Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษา 
ในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมี
ความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
3.5 จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
พิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ  และสนับสนุนให
สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

4.1 ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและ
เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจาก
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.2 จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรง 
4.3 ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน 
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5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1  สงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มปีระสทิธิภาพ และปลอดภัย 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอกับโครงขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูของผูเรียน และเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 สงเสริม สนบัสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร 
และอุปกรณที่ใชเปนเคร่ืองมือในพัฒนาทักษะดาน Digital 
Literacy แกผูเรียน 
5.3  สงเสริม สนบัสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพฒันา
หองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 
5.4  สงเสริม สนบัสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุก
ระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5.5  สงเสริม สนบัสนุน Digital Device และพัฒนา 
Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสทิธิภาพ 
5.6  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) 
5.7  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.1 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานมีผลการ
ดําเนินงานผานเกณฑการประเมินสวนราชการที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  

(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีข้ึนไป 

(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

1.2 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให
เขมแข็ง 
1.3  ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค
คณะบุคคลที่มผีลงานเชงิประจกัษ 
1.4 กําหนดใหหนวยงานในสงักัดทุกหนวยงานใชระบบการ
บริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA: Integrity & 

Transparency Assessment) 
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2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2.1  สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช
พื้นที่เปนฐาน (Area-based Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs” 

รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม 

2.2 สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการ          
จัดการศึกษา ในระดบัพื้นที ่
2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริมประสทิธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนยพฒันากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
2.4 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพืน้ที ่
2.5 สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ใหมีความรู  
ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) 
ในการบริหารจัดการศึกษา 
2.6 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
สนับสนนุทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  ใหสถานศึกษา

เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

3.1 ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
บริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาท่ีท้ังระดับปฏิบัติ 
และรับการกํากับติดตาม 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ัง
ระบบ 

(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 

(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับ
สากล 

(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3.2 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน ใหสถานศึกษา 
โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบ 
การกระจายอํานาจ เชน 

1. เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
2. โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)  
3. Autonomous School 

3.3 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของ 
สถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับ
ติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบัน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3.4 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital 
Technology ใชในการจัดการศึกษาท้ังระบบ (Digital 
Transformation) 

 

3.5 สนับสนนุ สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ี
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหครู
สายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น 
3.6 ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
3.7 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรยีนรวมพัฒนา 
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรยีนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ 
3.8 นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
3.9 สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.10 สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการ
แบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 
3.11 พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการ  
อ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.12 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลอง
กับการกระจายอํานาจ 
3.13 สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ
ผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
4.1 ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับ

ผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 

เพียงพอ 

 

4.2 จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษา

โดยตรง 

4.3 ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาค

ทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูใหแกผูเรียน 
 

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ 

ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะห

เพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด 

และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษย          

ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ

บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการ

เชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การ

พัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวง

ชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ

ประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 

 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน 

และบคุลากรทางการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา และ

หนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
5.3 พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือ

สนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจท่ี

รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร  

ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง 

ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความกาวหนาในอาชีพ 

5.4 พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศ

ของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดาน

การศึกษาของประเทศ 

5.5 พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุก

มิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน

เปนรายบุคคล 

 

 
 
 

******** 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค 16 
 

วิสัยทัศน 
“ประชากรไดรับการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชวีิตอยูในโลกศตวรรษท่ี 21   

ภายใตวถีิวัฒนธรรมลานนาอยางมความสุข” 
พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ 

เรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอยางสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 
3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
7. การบริหารจัดการ 

เปาประสงคหลัก 
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง  
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและ       

เทาเทียม 
3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและ   

เติมเต็มตามศักยภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนทุกระดับอยางท่ัวถึง 

และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย 
5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ          

บริบทท่ีเปลีย่นแปลงโลก 
 

กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพให

ไดตามมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียนภายใต วิถีวัฒนธรรมลานนา      

สูความเปนสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางท่ัวถึงเทาเทียม  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอยาง

เปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด  

กลยุทธท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติ สงเสริมขวัญและกําลังใจ ของครูและบุคลากรการศึกษาใหมี       

ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี  4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางท่ัวถึงเทาเทียม 
  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธท่ี 1 กําหนดยุทธศาสตรแผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยง กับแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลองตอบสนอง กับวิถีวัฒนธรรมลานนา  

และสภาพพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด    

กลยุทธท่ี 2 กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานแนวทางและตัวชี้วัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

กลยุทธท่ี 3 ประสานการตรวจราชการ กํากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุป รวบรวมจดัทํารายงาน 

การตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยใชเครื่องมือท่ีทันสมัย หลากหลายวิธีการ 

  

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี 

ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ 

พัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในกลุมจังหวัดให

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบDLTV และ DLIT และสื่อทางไกล 

ชองทางอ่ืนๆ 
กลยุทธท่ี 3 จัดระบบและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัด การศึกษาอยางมี 

ประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการ  

กลยุทธท่ี  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธท่ี  2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถ่ิน องคกรศาสนา 
เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละระดับ ประเภท 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดแหลงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2562 – 2565) 
จังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา (vision) 
“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต 

ทางการเกษตรท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีสูงข้ึน ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว 
ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมท่ีเขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคา 

การคาชายแดน 
3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ 

สรางสรรค 
4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง 

และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
6. สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

 

เปาประสงครวม 
จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี 

รายได มีความเปนอยูท่ีดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเท่ียว การคาชายแดน มีความม่ันคงปลอดภัย 

ชุมชนเขมแข็งมากข้ึน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพะเยา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562 – 2565) มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ       

จังหวัดพะเยา ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน 

“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคหลัก 
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 
3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  

(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 
4. โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 
5. โครงการสงเสรมิสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด 
9. โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
 
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนว 

ตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น 

เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

กลยุทธ 
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
1) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ
สถานประกอบการ 

2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนประจาปงบประมาณ 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

ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี 

1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

3.4 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

1) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษาตลอดชีวิต 

3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษท่ี 21 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ 

4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต 

สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กท่ีมีความบกพรอง 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสาหรับคนพิการประจําป 2562 

3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  

จังหวัดพะเยา 

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2562 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 

2) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 

5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสูการปฏิบัติ 

6) โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

5.2  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1) โครงการปลกูฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ 

ตามบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 63 

ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 
 

วิสัยทัศน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เปนองคกรช้ันนําผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 
พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 

5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

6. พัฒนาศักยภาพผู เรียนใหมีความรู  ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตคุณลักษณะใน        

ศตวรรษท่ี 21  

7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

8. สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

10.  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงค (Goals) 
เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

1) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท......... 
2) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย และ

รวดเร็ว  
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
4) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสม

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

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
9) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบรหิารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
10)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ (Strategic Issues)  
กลยุทธหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 
 

กลยุทธหลักและกลยุทธโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 ประกอบดวย 
 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับข้ันพ้ืนฐาน 
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 
    “สุสสูสา  สุตวฑฺฒนี” 

    การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู 
 

 
คานิยมองคกร 
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• Professional 
• ความเปนมืออาชีพ P 

• Harmony 
• ความสามัคคี H 

• Accountaqbility 
• ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได A 

• Youth 
• เพ่ือเด็กและเยาวชน Y 

• Aim 
• การมุงสูเปาหมายรวมกัน A 

• Ownership 
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร O 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ ประจําป        

พ.ศ.2562 
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สวนท่ี 3 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2562 

 ในปงบประมาณประจําป 2562 สํานักงานคณะกรรมการกาศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงกรอบจัดสรร

งบประมาณใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน 

คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา จํานวน  8,442,617.- บาท 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไว 2 สวน ดังนี้ 
 

 สวนท่ี 1   งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)   จํานวน 3,440,057.-.บาท 

 สวนท่ี 2  โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน(โครงการกลุม/หนวย) จํานวน 5,002,560.- บาท 

   รวมท้ังสิ้น      จํานวน 8,442,617.- บาท 

 ท้ังนี้ ไดวางแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หนวยงานตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ 

ตาราง 19  สรุปการจัดสรรงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
   ปงบประมาณ 2562 
 

รายการ 
จัดสรร 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา) 3,440,057  
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   

1.1 คาวัสดุสํานักงาน 657,000  
1.2 คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย)  750,000  
1.2 คาซอมแซมยานพาหนะ 200,000  
1.3 คาซอมแซมครุภณัฑ 384,141  
1.4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 300.000  
1.5 คาเบี้ยเลี้ยง  ท่ีพัก  พาหนะ 999,000  
1.6 เบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.  150,000  
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ตาราง 20  สรปุการจดัสรรงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน (โครงการ/หนวย)  
 

ท่ี กลุม/หนวย 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กลุมอํานวยการ 7 690,400.-  
2 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 2 1,710,280.-  
3 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 1,491,840.-  
4 กลุมนโยบายและแผน 2 126,600.-  
5 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 3 147,000.-  
6 กลุมบริหารงานบุคคล 1 -  
7 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 556,400.-  
8 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
2 250,000.-  

9 หนวยตรวจสอบภายใน 1 20,000.-  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  

(หาลานสองพันหารอยหกสิบบาทถวน) 
35 5,002,560.-  

 

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามกลุม/หนวย 

ตารางท่ี 21 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมอํานวยการ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ

และลูกจางประจาํในสงักัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

382,900.- กลุมอํานวยการ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1            

13,260.- กลุมอํานวยการ 

3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11,700.- กลุมอํานวยการ 

4 การดําเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

8,580.- กลุมอํานวยการ 

5 งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ 14,000.- กลุมอํานวยการ 

6 ปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุ
ราชการ  ประจาํป 2562 

152,000.- กลุมอํานวยการ 

7 จัดจางลูกจางชั่วคราว  (ตาํแหนงนักประชาสัมพันธ) 108,000.- กลุมอํานวยการ 

รวม 690,440.-  
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ตารางท่ี 22 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 คาใชจายในการบริหารสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
1,675,500.- กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

2 การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพสัด ุ 34,780.- กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

รวม 1,710,280.-  
 

ตารางท่ี 23 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2562 
410,000 นายบุญเรียบ  มองมูล 

2 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

170,000 น.ส.ประภาพัฒน เพ็ชร
รัตนบํารุง 

3 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ปงบประมาณ 2562 

54,550 นายสมเกียรติ  ออยหวาน 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามบริบทของพื้นท่ี 

150,000 นายเอี่ยม  มังคลาด 

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 138,000 น.ส.ประภาพัฒน เพ็ชร
รัตนบํารุง 

6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 70,000 นายสมเกียรติ  ออยหวาน 

7 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 

70,000 น.ส.ธารารัตน  กลาหาญ 

8 โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 

56,100 น.ส.สุพิน  ไชยจําเริญ 

9 โครงการ English Digital Short Film Camp 149,770 น.ส.สุพิน  ไชยจําเริญ 

10 โครงการ Chinese Camp 44,280 น.ส.สุพิน  ไชยจําเริญ 

 รวมงบประมาณที่ขอรับจัดสรร 1,312,700  

11 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 50,000.- น.ส.รุสนันท  แกวตา 

12 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 27,550.- น.ส.รุสนันท  แกวตา 

13 การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเน่ือง
ในสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 สพป.พะเยา  
เขต 1 

21,290.- นางธมนวรรณ  คําเรือง 

14 โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเก่ียวกับการ
อานรูเรื่องของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สพป.พะเยา 
เขต 1 

80,300.- นางธมนวรรณ  คําเรือง 

รวม 1,491,840  
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ตารางท่ี 24 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมนโยบายและแผน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ 

ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
40,800.- นันทภัค  จนัทรสาห 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสู
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562   ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

85,800.- วรประภา  พินจิสุวรรณ 

รวม 126,600.-  
 

ตารางท่ี 25 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะและสรางเสริม

ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน 
37,000.- นางสาวอมาวสี  ศีติสาร 

2 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

50,000.- นางสาวอมาวสี  ศีติสาร 

3 โครงการสงเสริมประชาธปิไตยสภานักเรียน 
ในสถานศึกษา ป 2562 

60,000.- กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

รวม 147,000.-  
 

ตารางท่ี 26 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 งานวางแผนอัตรากําลงัขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
- กลุมบริหารงานบุคคล 

รวม -  
 

ตารางท่ี 27 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

ประจําป 2562 
55,000.- กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2 โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงานเขตพื้นที่

การ ศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1ประจําป 2562 
500,000.- กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
3 โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นทีป่ฏิบัติงานเปนฐานดวย
ระบบออนไลน (TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ    

11,400.- กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

รวม 566,400.-  
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ตารางท่ี 28  สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ  
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล พัฒนา

ความรูความสามารถขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ประจาํป
งบประมาณ 2562 

150,000.- กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ 

2 พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

100,000.- กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ 

รวม 250,000.-  
 

ตารางท่ี 29 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ 
หนวยตรวจสอบภายใน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร

งบประมาณจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
20,000.- หนวยตรวจสอบภายใน 

รวม 20,000.-  
 

สรุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร กลยุทธ 
1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 ยุทธศาสตร และมีโครงการท่ี
สอดคลองตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
จํานวน.................4.........................โครงการ งบประมาณ......214,000...........บาท 
ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
จํานวน.................11.........................โครงการ งบประมาณ.....1,158,190.......บาท 
ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน.................7.........................โครงการ งบประมาณ.....1,038,400..........บาท 
ยุทธศาสตรท่ี 4   สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
จํานวน.................3.........................โครงการ งบประมาณ.....210,650...............บาท 
ยุทธศาสตรท่ี 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จํานวน.................10.....................โครงการ งบประมาณ.....2,381,320..............บาท 
จําแนกไดตามตาราง  ดังตอไปนี้ 
 



แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 
72 

 ตารางท่ี 30 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 70,000 กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษา 
2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

สถานศึกษา 
70,000 กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษา 
3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน 

ในสถานศึกษา ป 2562 
60,000.- กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา 

4 งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ 14,000.- กลุมอํานวยการ 
รวม 214,000.-  

 

 ตารางท่ี 31 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนกัเรียน  
ปการศึกษา 2562 

410,000.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามบริบทของพ้ืนที ่

150,000 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 138,000 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

4 โครงการ English Digital Short Film Camp 149,770 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

5 โครงการ Chinese Camp 44,280 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

6 วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 50,000.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

7 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 27,550.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

8 การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่องใน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 สพป.พะเยา  เขต 1 

21,290.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับ
การอานรูเรื่องของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.
พะเยาเขต 1 

80,300.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

10 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนกัเรียน 

37,000.- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

11 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

50,000.- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

รวม 1,158,190  
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 ตารางท่ี 32 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 ปจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ  ประจําป 2562 

152,000.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

170,000 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

- กลุมบริหารงานบุคคล 

4 โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา ประจําป 2562 

55,000.- กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 
ประจาํป 2562 

500,000.- กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6 โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน  
(TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ    

11,400.- กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล พัฒนาความรู
ความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1  
ประจาํปงบประมาณ 2562 

150,000.- กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ 

รวม 1,038,400.-  
 

 ตารางท่ี 33 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ปงบประมาณ 2562 
54,550 กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 

56,100 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 พัฒนาระบบเครอืขายขอมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

100,000.- กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อการ 

รวม 210,650.-  
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ตารางท่ี 34 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

382,900.- กลุมอํานวยการ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1            

13,260.- กลุมอํานวยการ 

3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11,700.- กลุมอํานวยการ 

4 การดําเนินงานการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

8,580.- กลุมอํานวยการ 

5 จัดจางลูกจางชั่วคราว  (ตําแหนงนักประชาสัมพันธ) 108,000.- กลุมอํานวยการ 
6 คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
1,675,500.- กลุมบรหิารงานการเงินและ

สินทรัพย 

7 การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 34,780.- กลุมบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย 

8 โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

40,800.- กลุมนโยบายและแผน 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสู
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

85,800.- กลุมนโยบายและแผน 

10 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20,000.- หนวยตรวจสอบภายใน 

รวม 2,381320.-  
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2. แผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ 

ตามกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  จํานวน 6 กลยุทธ และมีโครงการท่ี
สอดคลองตามกลยุทธของ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 
โดยจําแนกตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

จํานวน..................4........................โครงการ งบประมาณ........214,000...........บาท 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
จํานวน....................10......................โครงการ งบประมาณ......1,379,050..........บาท 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
จํานวน......................7....................โครงการ งบประมาณ......1,038,400.............บาท 
กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
จํานวน.......................3...................โครงการ งบประมาณ.........210,650............บาท 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
จํานวน..........................................โครงการ งบประมาณ..................................บาท 
กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 
จํานวน.....................10.................โครงการ งบประมาณ......2,381,320.............บาท 
 

จําแนกไดตามตาราง  ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 35 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 70,000 กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษา 

2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษา 

70,000 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานกัเรียน 
ในสถานศึกษา ป 2562 

60,000.- กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

 งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ 14,000.- กลุมอํานวยการ 
รวม 214,000.-  
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ตารางท่ี 36 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนกัเรียน  
ปการศึกษา 2562 

410,000.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามบริบทของพ้ืนที ่

150,000 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 138,000 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

4 โครงการ English Digital Short Film Camp 149,770 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

5 โครงการ Chinese Camp 44,280 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

6 วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 50,000.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

7 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 27,550.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

8 การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่องใน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562 สพป.พะเยา  เขต 1 

21,290.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับ
การอานรูเรื่องของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.
พะเยาเขต 1 

80,300.- กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

10 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนกัเรียน 

37,000.- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

11 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

50,000.- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

รวม 1,379,050  
 

ตารางท่ี 37 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 ปจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ  ประจําป 2562 

152,000.- กลุมอํานวยการ 

2 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

170,000 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

- กลุมบริหารงานบุคคล 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
4 โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากร       

ทางการศึกษา ประจําป 2562 
55,000.- กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
5 โครงการพัฒนาขาราชการและลูกจาง ในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 
ประจาํป 2562 

500,000.- กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6 โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน  
(TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ    

11,400.- กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตัล พัฒนาความรู
ความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1  
ประจาํปงบประมาณ 2562 

150,000.- กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ 

รวม 1,038,400.-  
 

ตารางท่ี 38 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ปงบประมาณ 2562 
54,550 กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล การจัดการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 

56,100 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

3 พัฒนาระบบเครอืขายขอมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

100,000.- กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ 

รวม 210,650.-  
  
ตารางท่ี 39 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

- 
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ตารางท่ี 40 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับ  
กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 

 
ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

382,900.- กลุมอํานวยการ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1            

13,260.- กลุมอํานวยการ 

3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11,700.- กลุมอํานวยการ 

4 การดําเนินงานการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

8,580.- กลุมอํานวยการ 

5 จัดจางลูกจางชั่วคราว  (ตําแหนงนักประชาสัมพันธ) 108,000.- กลุมอํานวยการ 
6 คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
1,675,500.- กลุมบรหิารงานการเงินและ

สินทรัพย 

7 การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 34,780.- กลุมบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย 

8 โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

40,800.- กลุมนโยบายและแผน 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสู
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

85,800.- กลุมนโยบายและแผน 

10 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20,000.- หนวยตรวจสอบภายใน 

รวม 2,381320.-  
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมอํานวยการ 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
และลกูจางประจําในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหรองผอ.เขต /ผอ.กลุม สามารถกํากับ ติดตาม 
สถานศึกษา  สถานศึกษาทุกแหง  สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวนโยบายของผูบังคับบัญชา และมีการ
ปรับปรุงงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ไดรบัการพัฒนาใหมีความพรอม
และมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา และสามารถ
พัฒนาใหขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางท่ี
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
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดย
พัฒนาใหขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการใฝหาความรูแกตนเอง
อยางสม่ําเสมอ และมุงเนน
ใหผลสัมฤทธ์ิของเด็ก
นักเรียนสูงข้ึน 

1.จัดทําหนังสือแจงรองผอ.เขต /ผอ.กลุม 
/ผอ.สถานศึกษา  
2.รวบรวมขอราชการ,นโยบายเพ่ือจัดทํา
วาระการประชุม  
3.จัดเตรียมหองประชุม และจัดเตรียม
อาหารวางและเครื่องดืม่ 
4.ดําเนินการประชุม และจดบันทึกการ
ประชุม 
5.จัดทํารายงานการประชุม และแจงให
สถานศึกษาทราบตั้งแตเดือน ตลุาคม 
2561 – กันยายน  2562 โดยเฉลีย่เดือน
ละหน่ึงครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382,900.- 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2 
 
 
 

 

การประชุมเชิงปฏบัิติการงานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคณุภาพสพป.พย1 ใหไดมาตรฐาน
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของสพป.พย1เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูในระดบัท่ีนาพึงพอใจ 
 

1 สพป.พย.1 มีมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
2 สพป.พย.1สามารถ
ดําเนินการเพ่ือรองรับการ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมสรางความเขาใจและช้ีแจง
กระบวนการ 
3.ดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินผล
มาตรฐาน 
4.ติดตามและประเมินผล 

13,260.- 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)      
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความรูความ
เขาใจการดําเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ตระหนักในภารกิจท่ีจะตองดําเนินการใหประสบความสําเร็จ  
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการและกรอบการประเมินผล
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ดําเนินการปฏิบัตติามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.ประชุมสรางความเขาใจและแจง
รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,700.- 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

4. 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดและผูรบัผิดชอบการรายงานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกกลุม มีความรู  ความเขาใจ 
สามารถนําไปเปนแนวทางในการรายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
2.เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดผูรบัผิดชอบการรายงานควบคุม
ภายในทุกกลุม สามารถ ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ดําเนินการปฏิบัตติามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.ประชุมสรางความเขาใจและแจง
รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือดําเนินงานตาม
มาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

8,580.- 

5. งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันสาํคัญ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคญัทางประเพณีและ
วัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยดํารงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม 
รักความเปนไทย 

บุคลากรในสพป.พย.1
ตระหนักและเห็น
ความสําคญัการมีสวนรวม
ในการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีท่ีดีงามตลอด
ถึงมีคุณธรรมจรยิธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

กิจกรรมและวันสําคัญตางๆ ของจังหวัด
พะเยา 

14,000.-   

6. ปจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงมุฑิตาจิตแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ  ประจําป 2562 
วัตถุประสงค 
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจาํ ในวาระท่ีเกษียณอายรุาชการ  
ประจําปงบประมาณ 2562 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
2562 เกิดความภาคภูมิใจที่
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
สมคุณคาของคําวา “ปูชนีย
บุคคล”  มีขวญักาํลังใจที่จะ
ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีใน
สังคมตอไป 

1.ประสานงานไปยังผูท่ีเก่ียวของ        
และ ผูเกษียณอายุราชการ 
2.จัดประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 
3.ดําเนินงาน 
4.สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

152,000.-   
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

8. จัดจางลูกจางชั่วคราว(ตําแหนงนักประชาสัมพันธ) 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินงาน ของสพป.พะเยา เขต 1 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงูสุดตอผูเขารับการบริการ 

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

1.เสนอโครงการ 
2.มอบใหกลุมบรหิารงานบุคคลดําเนินการ
สรรหา 

108,000.-   
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
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กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 คาใชจายในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพะเยาเขต 1 
วัตถุประสงค 
ผลผลิต  (Outputs) 
2.1 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณ เปนไปตาม
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณ เปนไปตาม
เปาหมายการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณตาม 
มาตรการของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2.3 เพ่ือใหการเบิกจายเงินเกิดความรวดเร็ว 
ถูกตอง ตามระเบียบ  ขอกฎหมาย 
ผลลัพธ  (Outcomes) 
2.4 การเบิก – จายเงิน ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2.5 มีเงินงบประมาณเพียงพอตอการเบิกจาย 
2.6 การเบิกจายเงินโปรงใส  และสามารถ
ตรวจสอบได 

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

- คาจางเหมาบริการ 
- คาจัดหาวัสดุและซอมแซมครุภณัฑ
สํานักงาน 

570,000.- 
 
 
 
 
 
 

120,000.- 
 
 

220,000.- 
 
 

280,000.- 
 
 

230,000.- 
 

220,000.- 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2 การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการ
พัสด ุ
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีธุรการโรงเรยีน  
ตามโครงการคืนครูใหนักเรยีน มีความรู  
ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ       
วิธีปฏิบัติ ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ  
2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีธุรการโรงเรยีนตาม
โครงการคืนครูใหนักเรียน ปฏิบัตงิานดาน
การเงิน การบัญชี  การพัสดุ  ไดถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมายและขอบังคับ 
3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีธุรการโรงเรยีน  
ตามโครงการคืนครูใหนักเรยีน จัดทําขอมูล
กองทุนประกันสังคมของลูกจางช่ัวคราว  
ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 มีขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน และถูกตองตามฐานขอมลูของกองทุน
ประกันสังคม 
 

3.1 เชิงปริมาณ            
 -  เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน ตาม
โครงการคืนคืนใหโรงเรียน จํานวน 84 
คน 
3.2 เชิงคุณภาพ    
-  ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี 
และการพัสด ุถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับ 
- การเบิกจายเปนไปตามมาตรการเรงรดั
การเบิกจายของ สพฐ. และ
กรมบัญชีกลาง                

- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการจดัอบรม 
- ติดตามและประเมินผล 

- 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 
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 โครงการมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค 
ผลผลติ 
เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหไดเขารวมแขงขันและ
แสดงความสามารถในดานวิชาการ  ดาน
ศิลปะการแสดงและดานทักษะวิชาชีพ  และ
เทคโนโลยี  ในระดับภาคและระดบัประเทศ 
ผลลัพธ 
นักเรียน ผูบริหารและคณะครู มีขวัญกําลังใจ 
และความภาคภูมิใจในผลงานดานวิชาการ  
ดานศิลปะการแสดงและดานทักษะวิชาชีพ 
และเทคโนโลยี ท่ีเกิดจากการเขารวมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรม 

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

1. กลุมโรงเรียน จัดประกวดแขงขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนทุกระดบัช้ัน 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จัดงาน 
จัดงานแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรยีนทุก
ระดับ ดังน้ี 
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศกึษา 
- ระดับมัธยมศึกษามอบใหเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศกึษา
มัธยมศึกษา ดําเนินการประกวดแขงขัน 
- การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
ในวันท่ี 20 - 25 สิงหาคม 2562 

60,000บาท 
(กลุมโรงเรียนละ 
10,000.- บาท 
-ระดับเขต  
350,000 บาท 
รวม410,000บาท 
- ระดับภาค/ประเทศ   
ใชงบประมาณ ป 2563 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2 การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
วัตถุประสงค 
เพ่ือโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
แบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

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

 
1. รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 
2. ประชุมวางแผนดําเนินการ กําหนด
ภาระงานและสรางเครื่องมือในการ
นิเทศ ระยะท่ี 1 
3. นิเทศติดตามและประเมินผล            
ครั้งท่ี 1 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล          
ครั้งท่ี 2 
5. สรุปผลการนิเทศ ระยะท่ี 1 
6. ประชุมวางแผนดําเนินการ กําหนด
ภาระงาน และพัฒนาเครื่องมือในการ
นิเทศ ระยะท่ี 2 
7. นิเทศ ติดตามและประเมินผล   
ครั้งท่ี 3 
8.นิเทศ ติดตามและประเมินผล            
ครั้งท่ี 4 
9. ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ศึกษานิเทศกระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
10. สรุปผลการนิเทศ ระยะท่ี 2           
และสรุปผลโครงการ 

งบประมาณ 170,000.- 
 
5,000 
 
 
20,000 
 
20,000 
 
10,000 
5,000 
 
 
20,000 
 
20,000 
 
60,000 
 
 
 
10,000 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

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 

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.-   

4 โครงการพัฒนาหลักสตูร และกระบวนการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามบริบท
ของพ้ืนท่ี 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรู       
ในศตวรรษท่ี 21   โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรยีนเปนรายบุคคล และมทัีกษะ
ชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคกุคาม
รูปแบบใหม 
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยในสถานศึกษา 
ใหเด็กไดรับการพัฒนา  
ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับทักษะการเรียนรู                  
ในศตวรรษท่ี 21 

(1) รอยละ 80 ของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรยีนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรยีนเปนรายบุคคล  
และมีทักษะในการปองกันตนเอง      
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
2) รอยละ 80 ของสถานศึกษา          
ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 

 
1. การจัดกิจกรรม PLC แลกเปลีย่น
เรียนรู เพ่ือพัฒนาหลักสตูรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรยีนรู ในศตวรรษท่ี 21                
โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน มีหลัก
คิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรง
เปนประมุข และเปนพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลศิ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความตองการได และมทัีกษะ
ชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคกุคาม
รูปแบบใหม 
 

150,000.- 
35,000.- 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

3. เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุน  ให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และปรับเปลีย่นการจดัการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน
และบริบทของพ้ืนท่ี 
4. สงเสรมิ สนับสนุน ใหสถานศึกษา 
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความ
ตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ 

2.  การปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให
เด็กไดรับการพัฒนา ท้ัง 4 ดาน 
สอดคลองกับทักษะการเรยีนรูใน
ศตวรรษท่ี 21  ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําสาระ
การเรยีนรูทองถ่ิน เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจดัการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 
4. การจัดเวทีเรียนรู เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว    
ซึ่งจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการ
จําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมคีวาม
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ 

30,000.- 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

35,000 

5 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค 
1.สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2.เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศกึษาจัด
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
หองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย 

1.โรงเรียนในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียน 
2.ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 84 คน 
3.ครูผูสอนระดับอนุบาลทุกคน 
4.นักเรียนระดับอนุบาลทุกคน 
5.ผูปกครองผูเรียนระดับปฐมวัย 
ช้ัน อ.1-2 ทุกคน 

 
1.การพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอนปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย 
3.หองเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
 
 

138,000.- 
20,000 

 
13,000 

 
10,000 
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กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

3.เพื่อสงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอ
แมผูปกครองเกี่ยวกับ การเล้ียงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
4.สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและ
แผนการจัดประสบการณนําไปสูความเปนเลิศ
ในแตละดาน 
5.เพื่อพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหมีความ
พรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 
และมีความพรอมในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น 
6.เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

4.การพัฒนาพอแมผูปกครองปฐมวัย
เพ่ือการอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวัยตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
5.การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และแผนการจดัประสบการณนําไปสู
การปฏิบัติอยางมีคุณภาพ 
6.ประเมินพัฒนาการนักเรยีน   
ปการศึกษา 2562 
7.นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 
8.สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 

55,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 

6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนท่ีเปนตัวแทนหนวยขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมระดับเครือขาย 
กลุมโรงเรียนของสพป.พะเยา  
เขต 1 จํานวน 6 โรงเรียน 

1. ประชุมชี้แจงการขับเคล่ือนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําป
งบประมาณ 2562 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คัดเลือกผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best 
Practice) ในการเสริมสรางดานคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา ดังน้ี 
-ดานสถานศึกษาเพือ่สงเสริมคุณธรรม 
-ดานการบริหารเพือ่สงเสริมคุณธรรม 
-ดานการเรียนการสอนเพือ่สงเสริม
คุณธรรม 
-ดานคุรุชน คนคุณธรรมประเภทครูผูสอน 
3. การนิเทศ กาํกับ ติดตามการขับเคล่ือน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

7 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ใหเขารับการคดัเลือกผลงานของสถานศึกษา
พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลศิ (Best 
Practice) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับประเทศ  
2.เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เขารับการประเมินเปนศูนยการเรยีนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา อยางนอย ๑ ศูนย 

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

1.การประชุมและเสวนาการขับเคลื่อน
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การคัดเลือกผลงานของสถานศกึษา
พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลศิ 
(Best Practice) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือสงระดับระดับประเทศ 
3.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงท่ี
มีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ระดับประเทศ เพ่ือรองรับ
การประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา 
4.นิเทศ กํากับ ติดตาม และสงเสรมิ 
สนับสนุนโรงเรยีนท่ัวไปท่ีเขารับการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง และ
สถานศึกษาพอเพียงขอรับประเมนิเปน
ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
5.สรุปรายผลการดําเนินงานของ
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

งบประมาณ 70,000.- 
10,000 

 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

40,000 
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กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
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8 สงเสริมระบบการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิการประเมนิ

คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

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

ระยะท่ี 1.จัดทําขอมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาท้ังสองระดบัในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
ระยะท่ี 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนแนวทาง 
การประเมินภายในในรูปแบบใหม
จํานวน 2 วัน วันแรก- เปนภาคความรู
และทฤษฏ ี
วันท่ีสอง-เปนภาคปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลการพัฒนาและความกาวหนาของ
สถานศึกษา เปนกลุมโรงเรียน  
ระยะท่ี 3 แบงโรงเรียนออกเปน 6 กลุม
เพ่ือจัดทํากิจกรรมประเมินภายในกลุม 
โรงเรียน 
ระยะท่ี 4 เปนการนิเทศตดิตามผลการ 
ดําเนินงานท้ังสองระยะ 
ระยะท่ี 5 นําเสนอการนิเทศรายงาน 
เปนเลมตอผูบังคับบัญชา 

-เปนคาอาหาร/อาหาร
วาง ของผอ.รร. 85x2
วันx130 บาท 
เปนเงิน 22,100 บาท 
-เปนคาสถานท่ีของ รร.
เพ่ือจัดประชุมระดับ
กลุมเพ่ือประเมินภายใน 
จํานวน 6 กลุม รร. กลุม
ละ4,000 บาท 
จํานวน 1 วัน 
รวมเปนเงิน 24,000 บ. 
-คาตอบแทน
คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามงานท้ังสองระยะ 
จํานวน 10,000 บาท 
= 56,100 บาท 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

9 English Digital Short Film Camp 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักเรยีนใหสอดคลอง
กับทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี21 
2.เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม 

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

1.จัดประชุมเพ่ือวางแผน 
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. 
-คาวัสด ุ
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. 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

10 Chinese Camp 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักเรยีนใหสอดคลอง
กับทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี21 
2.เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาจีน
พ้ืนฐานท่ีเปนภาษาท่ีสามของนักเรียน 

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

1.จัดประชุมเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน
เขาคายภาษาจีน จํานวน 1 วัน 
2.จัดเขาคายพัฒนาพ้ืนฐานภาษาจีน 
จํานวน 3 วัน 

กิจกรรมท่ี 1 
-เปนคาอาหาร/อาหาร
วาง ของครู / ศน./ 
จนท.จํานวน 78คนๆละ 
130 บ. 
รวมเปนเงิน 10,140 บ. 
-คาวัสดุ จํานวน5,000บ. 
กิจกรรมท่ี 2 
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของครู / ศน./ 
จนท.จํานวน78คนๆละ 
130บ.จํานวน2 วัน 
รวมเปนเงิน10,140 บ. 
-เปนคาอาหาร/ อาหาร
วาง ของนักเรียนท้ัง 
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. 
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11 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค 
ผลผลติ output 
ครูและบุคลากรทางการศึกษานํา
กระบวนการวิจยัมาใชในการแกปญหาในการ
ดําเนินงานและการจดัการเรียนการสอน 
ผลลัพธ Outcome 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 มี
งานวิจัยท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

ผลผลติ 
ครุและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา  
เขต 1 รอยละ /801 มีการทําวิจัยเพ่ือ
แกไขปญหา และพัฒนางานในหนาท่ี
ของตนเอง 

1.ประชาสัมพันธโครงการ 
2.รับสมัครผูเขารวมโครงการสงโครงราง
งานวิจัย 2 บท 
3.คณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยเพ่ือ
เขารับทุนวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ทุนละ 10,000.-บาท 
4.ดําเนินการเก็บขอมูลวิจยั สรุปผล 
และรายงานผล 
5.เผยแพรงานวิจัย 
6.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
นํางานวิจัยไปใชประโยชนตอไป 

50,000.-   

12 โครงการจดัการเรียนรูวิทยาการคาํนวณ 
วัตถุประสงค 
ผลผลติ output 
เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจมาตรฐาน
หลักสตูร และตัวช้ีวัด รวมท้ังวีการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ 
ผลลัพธ Outcome 
ผูเรยีนมีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิง
คํานวณ การคดิ วิเคราะห แกปญหาเปน
ข้ันตอนและเปนระบบ 
 
 
 
 

ผลผลติ output 
ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมพัฒนา 
สามารถจัดการเรยีนการสอนวิทยากร
คํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ Outcome 
ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.คัดเลือกโรงเรยีนแกนนํา จํานวน 30 
โรงเรียน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรม Micro Bit เบ้ืองตน 
3. โรงเรียนจดัการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณ 
4.นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนการ
สอน เพ่ือหาครผููสอนและโรงเรียนท่ีเปน
แบบอยางได 
5.สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 

27,550.-   
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

13 โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยเก่ียวกับการอานรูเรื่องของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สพป.พะเยา เขต 1 
วัตถุประสงค 
ผลผลติ output 
1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 84 โรงเรียน
ใหมีเทคนิค/วิธีสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียน
มีพ้ืนฐานของการอานท่ีดี และนําไปสูการ
สอนการอานท่ีรูเรื่องได 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาไทยและยกผลสมัฤทธ์ิของการ
ทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียน    
ช้ันประถมศึกษาปท่ี1 สพป.พะเยา เขต 1
ใหสูงข้ึน 

3. เพ่ือพัฒนาชุดสื่อสงเสริมการอานออก 
เขียนได และอานรูเรื่องของโรงเรยีนใน
สังกัด 

4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
สามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูตอไปได 

ผลลัพธ Outcome 
1. ครูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี1  

ในสังกัดไดรับการพัฒนาเทคนิค/ วิธีสอน
ท่ีสงเสรมิใหนักเรยีนมีพ้ืนฐานของการ
อานท่ีดี และนําไปสูการสอนการอานรู
เรื่องได 

เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาครูผูสอนภาษาไทยโรงเรียน

ในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียนใหมี
เทคนิค/วิธีสอนท่ีสงเสริมให
นักเรียนมีพ้ืนฐานของการอานท่ีดี 
และนําไปสูการสอนการอานท่ีรู
เรื่องได 

2. พัฒนาความสามารถและทักษะ
ดานภาษาไทยเรื่องของการแกไข
ปญหาอานออก เขียนได และอานรู
เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 1 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผูสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 1 ในสังกัด จํานวน 84 ไดรับ
การพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนท่ี
สงเสริมใหนักเรียนมีพ้ืนฐานของ
การอานท่ีดี และนําไปสูการสอน
การอานท่ีรูเรื่องได 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใน
สังกัดทุกคนไดรับการปูพ้ืนฐานของ
การอานท่ีดี และนําไปสูการอานรู
เรื่องได มผีลการสอบระดับชาติ
สูงข้ึน รอยละ 3 

 

1. จัดอบรมพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนท่ี
สงเสริมใหนักเรียนมีพ้ืนฐานของ
การอานท่ีดี และนําไปสูการสอน
การอานรูเรื่องได ใหกับครผููสอน
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

2. สรางและพัฒนาสื่อสงเสริมการอาน
ออก เขียนไดและอานรูเรื่องของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

3. จัดทํารายงานพัฒนาการใชสื่อฯ 
4. ทบทวนกิจกรรมสงเสรมินิสยัรัก

การอาน 
5. ถอดบทเรียนและแลกเปลีย่นเรยีนรู

วิธีปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จ 

80,300.-   
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบ
ระดับชาติ RT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 สพป.พะเยา เขต 1 
สูงข้ึน 

3. ไดชุดสื่อสงเสริมการอานออก เขียนได 
และอานรูเรื่องของโรงเรยีนในสังกัด 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สามารถใชเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูตอไป 

14 การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ
ภาษาไทย เน่ืองในสัปดาหวันภาษาไทย
แหงชาติ ป 2562 สฟป.พะเยา เขต1 
ผลผลติ output 
1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนัก       

เห็นความสําคัญท่ีจะรวมมือรวมใจกัน
ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือพัฒนาสงเสรมิความสามารถและ
ทักษะดานภาษาไทยของผูเรยีน 

3. เพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรมดาน
ภาษาไทย เน่ืองในสัปดาหวันภาษาไทย
แหงชาติ ป 2562 

4. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตศิึกษานิเทศกท่ี
รับผิดชอบงานดานภาษาไทย 
สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีสงเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระภาษาไทยท่ีประสบผลสาํเรจ็ 
 

เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาครูผูสอนสาระภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียน 
2. พัฒนาความสามารถและทักษะ    
ดานภาษาไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 
3. สนับสนุน สรางความเขมแข็งกลุม
โรงเรียน ดานการพัฒนาการเรยีนการ
สอนภาษาไทย 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผูสอนสาระภาษาไทยโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 84 โรงเรียน ไดรับการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 –    
ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 ไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับระดับ
ชวงวัย 

1. แจงใหโรงเรียน/กลุมโรงเรียน
รณรงค สงเสริมใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะความสามารถและทักษะ
ภาษาไทยใหแกนักเรียน รวมท้ัง
จัดการแขงขันทักษะภาษาไทย 
ตามรายละเอียดการแขงขันระดับ 
ประเภท และหลักเกณฑการ
แขงขันโครงการรักษภาษาไทย
เน่ืองในสัปดาหวันภาษาไทย
แหงชาติป 2562 ตามเอกสาร  
ดังแนบ 

2. สําหรับการแขงขันการเขียนเรียน
ความของครูผูสอน และ
ศึกษานิเทศกภาษาไทย
ประชาสมัพันธใหศึกษานิเทศกและ
ครูผูสอนภาษาไทยสงผลงาน
โดยตรงไปยังสถาบันภาษาไทย 

21,290.-   
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

ผลลัพธ Outcome 
1. สงเสริมสนับสนุนและจัดกระบวนการ

เรียนการสอน สงเสรมิสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะของผูดาน
ภาษาไทยตามความสามารถและความ
สนใจ 

2. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีทักษะความสามารถ
ดานภาษาไทยในแตละกลุมโรงเรียน     
6 กลุม เพ่ือเขาแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ี 
เพ่ือหาตัวแทนเขาแขงขันใน
ระดับประเทศตอไป 

3. ครูผูสอน ศึกษานิเทศกดานภาษาไทย 
นักเรียน สถานศึกษาและผูสงเสรมิ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยท่ี
ประสบผลสําเร็จ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ ประจําป 2562 

 

3.กลุมโรงเรียน 6 กลุมโรงเรียนมคีวาม
เขมแข็ง และสามารถจัดการแขงขัน
ทักษะภาษาไทยในระดับกลุมโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
  

สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา อาคาร สพฐ 3 ช้ัน 5 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ถนนราชดําเนินนอก 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ภายในวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 
โดยถือตราประทับไปรษณียเปน
สําคัญ 

3. สพป.พะเยา เขต 1 กําหนด วัน 
เวลา สถาน?จดัการแขงขัน
โครงการรักษภาษาไทย เน่ืองใน
สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ  
ป 2562 ระดับกลุมโรงเรียนและ
ดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังน้ี 
การจัดการแขงขันท้ังระดับ
ประถมศึกษา ดังน้ี 
การจัดการแขงขันท้ังระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยจัดแขงขันท้ังหมด
จํานวน 5 รายการ โดยรอบ
คัดเลือก มอบใหกลุมโรงเรยีน
ดําเนินการจัดการแขงขันท้ังหมด  
6 ศูนย คือ 
1. กลุมเมือง 1 
2. กลุมเมือง 2  
3. กลุมดอกคําใต 1 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

4. กลุมดอกคําใต 2 
5. กลุมภูกามยาว 
6. กลุมแมใจ 
กําหนดการแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ี  

ณ โรงเรียนบานรองหา อ.เมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา วันท่ี .....เดือนมิถุนายน 
2562 
4. สรุปรายงานผล ประชาสัมพันธและ

ยกยองเชิดชูเกียรต ิ
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมนโยบายและแผน 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค 
ดานผลผลิต (Outputs)     
     เพ่ือใหทราบขอมูลผลการดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. 
ดานผลลัพธ (Outcomes) 
¬     การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาพะเยา เขต 1   มีขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของ สพฐ. ครบทุกตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ 
     ขอมูลท่ีไดจากการติดตาม 
ประเมินผล มีความครบถวน ถูกตอง
แมนยํา ตรงตามความตองการ เปน
ปจจุบัน และทันตอเวลา 

1. ติดตามดานงบประมาณ 
1.1 โรงเรียนท่ีขอ/ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2 ครั้ง  
1.2 จัดประชุมช้ีแจง  
การจัดตั้งและจดัสรรงบประมาณ 
จํานวน 2 ครั้ง   
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะจาก สตผ. สพฐ.   
2.1 จัดประชุมจัดเตรียมขอมลูในการ
กรอกขอมูลในระบบ e-MES 
จํานวน 3 ครั้ง 
2.2 จัดประชุมนําเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา  
1 ครั้ง 
 

10,800.- 
 
 
 
 
 
 

30,000.- 

  

 
 
 



แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 
95 

 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
วัตถุประสงค 
1.1  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีกรอบและ
แนวทางใชในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี และจังหวัด 
1.2  เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกล
ยุทธในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
และใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เชิงปริมาณ 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัแผน
กลยุทธนําไปสูแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562     
โดยมผีูเขารวมประชุมฯจํานวน  50  คน   
1.2 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
 เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ป 
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แผนท่ีวางไวอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี
และนโยบายของกระทรวง กรมและ
จังหวัด 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ป  
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
2.การประเมินผล  
3.จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 4 ป และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

85,800.-   
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมสงเสริมจัดการการศึกษา 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ 
และสรางเสริมประสบการณอาชีพใหกับ
นักเรียน 
วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในดานการ 
ศึกษา และอาชีพ 
2.2  เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักอาชีพ รักในอาชีพ 
รูจักเรยีนรูในการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติท่ีดี
ตออาชีพท่ีสุจริตและอาชีพท่ีตนเองชอบ 
2.3  เพ่ือใหนักเรียนไดรบัความรูเก่ียวกับโลก
กวางทางการศึกษาและอาชีพ จาก
ประสบการณตรงและสถานท่ีจริง 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 

27 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 54 คน 
2. วิทยากร/เจาหนาท่ี  จํานวน  16  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในดานการศึกษา 

และอาชีพ 
2. นักเรียนไดรูจักอาชีพ รักในอาชีพ รูจัก

เรียนรูในการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติ
ท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริตและอาชีพท่ี
ตนเองชอบ 

3.  นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับโลก
กวางทางการศึกษาและอาชีพจาก
ประสบ การณตรงและสถานท่ีจริง 

1. ประชุมวางแผนดําเนินการจดั
กิจกรรมตามโครงการ 
2. ทําหนังสือแจงโรงเรียนเขารวมอบรม
ตามโครงการดังกลาว 
3. จัดกิจกรรมท่ี 1 อบรมนักเรียนเพ่ือ
แนะแนวทางการ ศึกษา เสริมทักษะ 
และสรางเสริมประสบการณอาชีพใหกับ
นักเรียน และเจาหนาท่ี รวม 70 คน 
ดําเนินการ 1 วัน ณ หองประชุมดอย
หลวง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา  เขต  1   
4. จัดกิจกรรมท่ี 2 เปดโลกกวางทาง
การศึกษาและอาชีพ ดําเนินการ  1  วัน 
โดยไปศึกษา ณ สถานท่ีจริง อาทิเชน 
   - สถานประกอบการ จํานวน 2แหง  
   - วิทยาลัยเทคนิค  
5. ประเมิน/สรุปผล การจดัอบรม 

 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 1 14,020.- 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 22,980.- 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
37,000.- 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสรมิ และกระตุนใหผูบรหิาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก  
มีความรู ความเขาใจในการขับเคลื่อนระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน และดาํเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอยางจริงจัง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
และขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหครมูีความรูความ สามารถในการ
คัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ 
ซึ่งเปนกลไกสําคญัในพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ไดอยางท่ัวถึง ถูกวิธีอยางมีประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ        
1. ผูบริหารสถาน ศึกษาในสังกัดสํานัก งาน
เขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถม ศึกษาพะเยา 
เขต 1 จํานวน 85 คน 
2. ครู/บุคลกรท่ีรับผิด ชอบงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 85  คน 
3. คณะกรรมการดําเนิน งานเยี่ยมบาน
นักเรียน จํานวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความตระหนัก มีความรู 
ความเขาใจในการขับ เคล่ือนระบบการดูแล
ชวย เหลือนักเรียนและดําเนิน งานระบบ
การดูแลชวย เหลือนักเรียนในสถาน ศึกษา
อยางจริงจัง  
2. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และขับเคล่ือน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหครู
มีความรูความสามารถในการคัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ ซ่ึง
เปนกลไกสําคัญในพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ไดอยางท่ัวถึง ถูกวิธีอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอื
นักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรมยอย ท่ี 1.1  ทบทวนการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา 
กิจกรรมยอย ท่ี 1.2   
อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมที 2 กิจกรรมเยีย่มบานนักเรียน  
 - สพป.พะเยา เขต 1 รวมกับ
สถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 10
แหง/5 วัน 

กิจกรรมท่ี 1  44,000.- 
กิจกรรมท่ี 2 6,000.- 
 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น
50,000.- 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน 
ในสถานศึกษา ป 2562 
วัตถุประสงค 
1 เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําแนวทางในการจัด
กิจกรรมฝกอบรมสภานักเรยีนไปประยุกตใช
ในการดํางานกิจกรรมสภานักเรียนไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเปนเวทีใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ฝกทักษะและประสบการณตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
3 เพ่ือคัดเลือกประธานสภานักเรยีนและ
คณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
4  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ใน
บทบาทหนาท่ีของตนเองตามแนวทางของ
หลักประชาธิปไตยไดรับการปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยม ความเปนประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ
ในการใชธรรมาภิบาลดาํเนินกิจกรรมทุกสวน                
ทุกระดับ สามารถเติบโตเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาต ิ

กิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษาป 2562 หลักสูตร            
1วันอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดทุกแหงท้ังระดับ
ประถมศึกษาและขยายโอกาส และ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 85 โรง ๆ ละ 2 คนและ
ผูเกี่ยวของ รวมท้ังส้ิน 190 คน 
กิจกรรมท่ี 2ศึกษาดูงานโรงเรียนสภา
นักเรียนตนแบบจํานวน 1 วัน ต้ังแตเวลา 
06.00-20.00 น.โดยมีคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี/และคณะครูและ
ผูเกี่ยวของ รวมท้ังส้ิน  60 คน    

กิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยสภา
นักเรียนในสถานศึกษา ป 2562 
หลักสตูร 1 วัน                                                               
1.1 จัดทําโครงการ และเสนอขออนุมัติ
โครงการ                    
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการและประชุมวางแผนเตรยีมการ
เพ่ือมอบหมายภารกิจ                                     
1.3 ประสานงานกับคณะวิทยากร                                          
1.4 ทําหนังสือราชการแจงผูอํานวยการ
โรงเรียนทุกโรง ในสังกัดจัดสง
ประธานสภานักเรียนและเลขานุการ
สภาเขารวมฝกอบรมโดยใหแจงรายช่ือ
ตามแบบแสดงความจํานงมายัง 
สพป.พย. เขต 1 
1.5 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยสภานักเรยีนใน
สถานศึกษา ป 2562 หลักสตูร 1 วัน                                   
1.6 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
 
กิจกรรมท่ี2 ศึกษาดูงานโรงเรยีนสภา
นักเรียนตนแบบจํานวน 1 วัน ตั้งแต
เวลา 06.00-20.00 น.                             
2.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนสภานักเรยีน
ตนแบบจํานวน 1 วัน 2.2 ประชุม

กิจกรรมท่ี 1 25,500.-บ 
กิจกรรมท่ี 2 34,500.-บ 
 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
60,000.- บาท 

  



แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 
99 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

สรุปผลการดําเนินงาน                                            
2.3 ใหโรงเรียนดําเนินการขับเคลือ่น
กระบวนการสภานักเรียนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 ในสถานศึกษาของตนเอง                                  
2.4 คณะกรรมประเมินคดัเลือกเพ่ือเปน
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนในระดับ
เขตและระดับประเทศตอไป                                                    
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1. งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.สถานศึกษามีความรูความเขาใจในการคิด
คํานวณเกณฑอัตรากําลังครู ตามเกณฑท่ี ก.ค.
ศ.กําหนด 
2.ใหสถานศึกษาจัดทําแผนความตองการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมตรงตาม
ความตองการในกลุมสาระท่ีขาดแคลนของ
สถานศึกษา 
3.สถานศึกษาในสังกัดมีความรูความเขาใจใน
การวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใชในการบริหารอัตรากําลังใน
สถานศึกษาตามความเหมาะสม 

โรงเรียนในสังกัด 
จํานวน               84 
โรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1  มีความ
เขาใจในเรื่องของการ
คิดคํานวณเกณฑ
อัตรากําลังครู และการ
วางแผนอัตรากําลังครู
ตามความตองการใน
กลุมสาระท่ีขาดแคลน
ของสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารอัตรากําลังท่ี
สพฐ.และ กคศ.กําหนด 

1.จัดทําเอกสารหลักเกณฑและวิธีการคิดคํานวณเกณฑอัตรากําลังครู 
2. สรางแบบกรอกขอมูลในสวนของขาราชการครู ช่ือ สกุล เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง    วิทยฐานะ วันเดือนป
เกิด วันเดือนปท่ีบรรจุเขารับราชการ วุฒิ/วิชาเอก                  วิชา
ท่ีสอน(คาบ)/สัปดาหจดัทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู โดย
วิเคราะหแนวโนมความขาดแคลนครูตามแตละวิชาเอกจากการจัดทํา
ขอมูลจํานวนขาราชการครตูามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด (ขอมูล 10 
มิ.ย. ) มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา สรุปขอมลูขาราชการครู
รายบุคคลของแตละสถานศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณารบั
ยาย/บรรจุ ขาราชการครูทดแทน 

-   
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1. โครงการยกยองเชิดชูเกรียติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจําป 2562 
วัตถุประสงค 
ยกยองเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ครูในสังกัดไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรต ิ

การสรรหาและคดัเลือกครูตาม
โครงการตาง ๆ 
1.การสรรหาและคดัเลือก 
“ขาราชการพลเรือนดีเดน”    
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                 
2.การสรรหาและคดัเลือก 
“ขาราชการและลูกจาง ประจํา 
สพฐ. ดีเดน”   ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา                             
3.การสรรหาและคดัเลือก 
“ขาราชการและลูกจาง ประจํา 
สพฐ. ดีเดน”   ระดับจังหวัด                  
4. การสรรหาและคัดเลือก “ครูดี
ในดวงใจ”  ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา                            
5. สรรหาและคดัเลือก “ตามรอย
เกียรตยิศครผููมีอุดมการณและจิต
วิญญาณคร”ู  ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา   
 

งบประมาณ 55,000.- 
 
1.คาอาหาร อาหารวาง
และ เครื่องดื่ม  บาท     
=  15,000.- 
2.คาเกียรตบัิตรพรอม
กรอบและติดโบว          
=  10,000.- 
3. คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง
กรรมการ        
= 30,000.- 
 
*ถัวจายทุกรายการ 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

 
7. การสรรหาและคัดเลือก “ตาม
รอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณ
และจิตวิญญาณคร”ู ระดับจังหวัด            
8.การสรรหาและคดัเลือกครูเพ่ือ
รับรางวัล OBEC AWARD                    
9.การสรรหาและคดัเลือกครูผู
สมควรไดรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี             
10.การสรรหาและคัดเลือกครูเพ่ือ
รับรางวัล MOE AWARD                      
11. การสรรหาและคัดเลือกครู
เพ่ือรับรางวัล สมเด็จเจาฟาศรี
นครินทร                            
12. การคัดเลือกอ่ืนๆ ... 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2. โครงการพัฒนาขาราชการและลกูจาง ในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1   
ประจําป 2562 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจางประจาํ ลูกจางช่ัวคราว ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจาง ประจําในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จํานวน  80  คน 
 

1.จัดอบรมพัฒนาทางวิชาการตาม
นโยบายประชารัฐ 
2.ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีเปนตนแบบ 
ภายในประเทศ หรือประเทศใน
กลุมอาเซยีน 

    งบฯ    500,000.- บาท 
 

1.คาจางเหมารถไมจาํทาง  
2 คัน เหมาจายจํานวน  5 วัน  
=    150,000.- 
2. คาท่ีพัก 3 คืน 80 คนๆ ละ 
800 บาท    =  192,800.- 
3. คาปายไวนิล 2 อัน   
=     1,000.- 
4.คาเบ้ียเลี้ยง 80 คนๆ ละ 
240 บาท    5 วัน                      
=  96,000.- 
5. คาของท่ีระลึก =   1,500.- 
6. คาสมนาคณุวิทยากร  
ภายใน/นอก   =    30,000.- 
7. คาถายเอกสารอบรม   
=      5,700.- 
8. คาวัสดุการอบรม     
 =   23,000.- 
 
*ถัวจายทุกรายการ 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

3. โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบออนไลน  
(TEPE online) ใหเกิดประสิทธิภาพ    
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาครูผูชวยในสังกัดใหไดรบัการเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงคร ู

ครูผูชวย  จํานวน 35 คน 1.จัดตั้งศูนยสอบ TEPE online  
จังหวัดพะเยา 
2. แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หนวยพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.ครูผูชวยทุกคนสมัครเปนสมาชิก
ในระบบท่ี 
www.tepeonline.org 
4.ประชุมช้ีแจงกอนการเขารับการ
พัฒนา 
5.ดําเนินการพัฒนา ระยะเวลา  
60  วัน 
6. มอบวุฒิบัตร 

  งบฯ  11,400.- บาท 
 1.คาปายไวนิล 1 อัน =600.- 
 2. คาอาหารและอาหารวางและ

เครื่องดื่มผูเขาพัฒนาและ
เจาหนาท่ีดําเนินการ 45 คน ๆ
ละ 120 บาท   = 10,800.-  

  
 
*ถวจายทุกรายการ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยดีิจิตัล 
พัฒนาความรูความสามารถขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พะเยา 
เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสรมิการใชเทคโนโลยดีิจติัลใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หนวยงาน ในสังกัด 
สพป.พะเยา เขต1 
2.เพ่ือสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีดจิิตัล 
(Digital Technology) มาใชในการพัฒนา
บริหารสถานศึกษา ขาราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรยีนท้ังระบบ 
3.เพ่ือสงเสรมิใหสถานศึกษานําเทคโนโยลี  
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 
-หลักสูตรการนําเทคโนโลย ี
ดิจิตัลมาใชในพัฒนาการเรยีนการสอน 
-หลักสูตรการใชระบบขอมูลสารสนเทศ 
Big data มาใชในการบริหาร ดานตางๆ 
-หลักสูตรการใชระบบ NEW DLTV 
และ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

150,000.- 4 5 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

2 พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับภารกิจดานบริการ 
สนองตอบนโยบายของหนวงงานตนสังกัด 
และเพ่ือใหสอดคลองกับวิสยัทัศนและ  
พันธกิจของสํานักงาน 
2.เพ่ือใหสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกมติิ  เพ่ือใชในการ
บริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 

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

1.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.เสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ใหบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ( ซอมบํารุง ฯ ) 
3.สงเสรมิสนับสนุนใหสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหงจัดทําขอมูลนักเรียน
รายบุคคลผานระบบ DMC   
4.พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือเช่ือมโยง 
วิเคราะหขอมูลทุกมติิ นําสูการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัด 

100,000.- 4 5 
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บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลุม/หนวย ตรวจสอบภายใน 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ เปาหมาย วิธีดําเนินการ/ข้ันตอน งบประมาณ 
กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท 

1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณ 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสถานศึกษามีความรู และความ

เขาใจในระบบการเงินและการบัญชี    
ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 

2. เพ่ือทราบวาสถานศึกษาไดดําเนินการ
โครงการอาหารกลางวันเปนไปตาม
ระเบียบอยางถูกตอง และนักเรียนไดรับ
คุณคาทางอาหารอยางครบถวนทุกคน 

3. เพ่ือใหทราบวากลุมบริหารการเงินและ
ทรัพยสิน สพป.พะเยา เขต1 ดําเนินการ
ควบคุม การเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร ตลอดจนการ
เบิกจายเงินงบประมาณไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

2. สถานศึกษาในสังกัด          
จํานวน 84 โรงเรียน โดยวิธีเลอืก
สุมตรวจ จํานวน 36 โรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย 
1. สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา    

ของบุตร 
2. การดําเนินการดานการเงิน 
สถานศึกษา 
1. ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี

ของสถานศึกษา 
2. เงินอุดหนุนจาก อปท. /เงิน

โครงการอาหารกลางวัน 

20,000.-   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

 



แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจําปงบประมาณ 2562 
 

108 

สวนท่ี 4 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1      

เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมดยงสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน ฯ (คาใชจายประจํา) จํานวน      3,440,057.- บาท  

เพ่ือใชบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร (โครงการกลุม/หนวย)จํานวน 5,002,560.- บาท 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือการขับเคลื่อนและดําเนินการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 
 

ปจจัยความสําเร็จ 
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ 

3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมายการ

ใหบริการ หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก 

เจาภาพรองและผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
4. ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
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5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใหการกําหนดกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป    
สูสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ปฏิทินการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 

ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1 สพฐ แจงให สพท จัดทําโครงการขอตั้งงบประมาณ ป 2562 ส.ค.61 กนผ. 
2 กลุมนโยบายและแผน วางแผนจัดทําปฏิทินงานจัดทําแผนปฏิบัติ

การสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ส.ค.61 กนผ. 

3 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 
1/2562 

8 ส.ค.61 ผอ.กลุมทุกกลุม/ 
หนวย 

4 ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 
2/2562 

10 ส.ค.61 ผอ.กลุมทุกกลุม/ 
หนวย 

5 สงคําของบประมาณประจําป 2562   
6 แจงใหกลุม/หนวย รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2561  
18 ต.ค.61 กนผ. งานติดตาม 

7 ประมวล รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2561 เพ่ือใหประกอบการจัดทําแผน 2562 

ต.ค.61 กนผ. งานติดตาม 

8 การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 

- การพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณฯ 
พ.ศ. 2562 

7 พ.ย.61 ผอ./รอง.สพป.พย 
เขต1/ผอ.กลุม 
หนวยและคณะ 

9 การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2561 
ครั้งท่ี 2/2562  

ธ.ค.61 ผอ./รอง.สพป.พย 
เขต1/ผอ.กลุม 
หนวยและคณะ 

10 จัดทํารูปเลม (ราง) แผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1  
ประจาํปงบประมาณ 2562 

ธ.ค.61 กนผ. 

11 นําเสนอ (ราง) แผนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ จาก กศจ ธ.ค.61 กนผ. 
12 จัดทํารูปเลม และเผยแพรโรงเรียนในสังกัด ก.พ.61 กนผ. 
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 
 

พ.ย.61 
เปนตนไป 

ทุกกลุม/หนวย 
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ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
14 ผอ./รองผอ. สพป.พะเยา เขต 1 และคณะท่ีไดรับมอบหมาย

ดําเนินการกําหับติดตาม นิเทศ เรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายและแผน 

พ.ย.61 
เปนตนไป 

ผอ/รอง ผอ.
สพป.พย.1 และ

คณะ 
15 กลุม/หนวย เตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําป ตามระยะท่ี สพฐ กําหนด (KRS/ARS) 
รอบ 

3/6/9/12 
เดือน  

ทุกกลุม/หนวย 

16 ประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562 

30 ก.ย.62 ทุกกลุม/หนวย 

หมายเหตุ ปฏิทินนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

ปฏิทินการบริหารแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
15 มกราคม 2561 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน  (ต.ค.61-ธ.ค.61) 
15 เมษายน 2561 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน  (ต.ค.61-มี.ค.62) 
15 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน  (ต.ค.61-มิ.ย.62) 
15 ตุลาคม 2561 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) 
 

ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 59.32 54.61 55.90 

คณิตศาสตร 43.38 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร 41.49 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 43.02 35.47 39.24 
คะแนนเฉล่ีย 46.80 41.14 43.14 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

เปรียบเทียบระดับประเทศ จําแนกรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ในทุกระดับ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีดานภาษาไทย รอยละ 59.32 ดานคณิตศาสตร รอยละ 43.38 

ดานวิทยาศาสตร รอยละ 41.49 ภาษาอังกฤษ รอยละ 43.02 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 56.13 55.04 54.42 

คณิตศาสตร 27.64 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร 37.64 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 27.24 29.10 29.45 
คะแนนเฉล่ีย 37.16 37.71 37.50 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561  

เปรียบเทียบระดบัประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีดานภาษาไทย รอยละ 56.13 ดานคณิตศาสตร รอยละ 27.64

ดานวิทยาศาสตร รอยละ 37.64 ภาษาอังกฤษ รอยละ 27.24 

 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561  
 

การประเมิน 
2561 2560 ผลตาง 

เพ่ิม/ลด คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙� คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙� 
ภาษาไทย 59.32 50.38 8.94 

คณิตศาสตร 43.38 41.80 1.58 
วิทยาศาสตร 41.49 41.10 0.39 
ภาษาอังกฤษ 43.02 38.51 4.51 
คะแนนเฉล่ีย 46.80 42.95 3.86 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.86 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.94   วิชาคณิตศาสตร 

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.58 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.39 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.51 ตามลําดับ       
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561   
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561  
 

การประเมิน 
2561 2560 

ผลตาง 
เพ่ิม/ลด 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

𝒙� 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 

𝒙� 
ภาษาไทย 56.13 50.16 5.97 

คณิตศาสตร 27.64 24.58 3.06 
วิทยาศาสตร 37.64 32.70 4.94 
ภาษาอังกฤษ 27.24 29.08 -1.84 
คะแนนเฉล่ีย 37.16 34.13 3.03 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561   

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.03 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.97 วิชาคณิตศาสตร คะแนน

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.06 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.94 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยลดลง

รอยละ – 1.84 ตามลําดับ 
 

5. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        
ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ดานภาษา (Literacy) 57.01 52.73 53.18 
ดานคํานวณ(Numeracy) 53.15 47.89 47.19 
ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 49.48 47.57 48.07 

ภาพรวม 53.22 49.39 49.48 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีดานภาษา รอยละ 47.92 ดานคํานวณ รอยละ 53.15 ดานเหตุผล 
รอยละ 49.48 ในภาพรวมการประเมินท้ังสามดาน คิดเปนรอยละ 53.22 ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช  
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6. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        
ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 
ระดบัประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี 

ผลตาง 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ �̅� คะแนนเฉลี่ยรอยละ �̅� 

ดานภาษา (Literacy) 53.18 57.01 3.83 

ดานคํานวณ(Numeracy) 47.19 53.15 5.96 

ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 48.07 49.48 1.41 

ภาพรวม 49.48 53.22 3.74 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยการประเมินท้ังสามดานรอยละ3.74 

 
7. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

การประเมิน 

2561 2560 
ผลตาง 

60-61 
คะแนนเฉลี่ย

รอยละ �̅� 

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ �̅� 

ดานภาษา (Literacy) 57.01 55.86 1.15 

ดานคํานวณ(Numeracy) 53.15 44.02 9.13 

ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 49.48 47.94 1.54 

ภาพรวม 53.22 49.27 3.95 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560  

และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 รวมการประเมินท้ังสาม

ดานคิดเปนรอยละ 3.95 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ความสามารถดานคํานวณ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.13 

ความสามารถดานเหตุผล คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.54  ผลการประเมินความสามารถดานภาษา คะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.15  ตามลําดับ 

เม่ือเทียบผลปท่ีผานมาพบวา คะแนนเฉลี่ยป 2561 สูงกวาปท่ีผานมาทุกดาน โดยภาพรวมสูงเกิน 

รอยละ 3 คือดานการคํานวณ 
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8. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 
 

ปการศึกษา 
การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง 

รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

�̅� 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

�̅� 
2561 65.12 70.63 67.87 
2560 69.00 69.44 69.69 

เพ่ิม/ลด -3.88 1.19 -1.82 
รอยละ -5.96 1.68 -2.68 

 

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา 

ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา กวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ -2.68  

เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

ดานการอานออกเสียง คะแนนเฉลี่ยลดลงรอยละ -3.88 ดานการอานรูเรื่อง คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.68    

ตามลําดับ 
 

9. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ 

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 𝒙�  

เขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
การอานออกเสียง 65.12 65.74 66.16 
การอานรูเรื่อง 70.63 71.20 71.27 

ภาพรวม 67.87 68.47 68.72 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปรียบเทียบระดับสังกัด และระดับประเทศ 
พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับ
เขตพ้ืนท่ี ดานการอานออกเสียง รอยละ 65.12 ดานการอานรูเรื่อง รอยละ 70.63 ในภาพรวมการประเมินท้ังสอง
ดาน คิดเปนรอยละ 67.87ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
 

 





 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ที่      ๒๒   / 256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)     
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
--------------------------- 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี   
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี           
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา       
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   
โดยก าหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ๕ ข้อ คือ (๑) จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (๒) พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (๓) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (๔) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียนร้อย รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างาน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณา  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  

1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1       รองประธานฯ 
1.3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
1.8 นางนงลักษณ์  จ าปานคร         ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  2)  คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาของของเขตพ้ืนที่
การศึกษาตลอดจนทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกอบด้วย 

2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   กรรมการ 
2.6 นายนิคม  ขจรค า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.7 นางวิไลวรรณ์ ขันค า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.8 นางชไมพร  ปวงค า    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
2.9 นางโสภี  ค าชูสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ 
2.10 นางสมบูรณ์ เรืองงาม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
2.11 นายนเรศ เชื้อทหาร ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
2.12 นางพัชริน  ศุภกิจโกศล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
2.13 นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  กรรมการ  
2.14 นายเอี่ยม  มังคลาด ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.14 นางสาวสุพิน  ไชยจ าเรญิ ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.15 นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.16 นายบุญเรียบ  มองมูล ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.17 นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บ ารุง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
2.18 นางธมนวรรณ  ค าเรือง ศึกษานิเทศก์     กรรมการ
2.19 นางสาวธารารัตน์  กลา้หาญ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.20 นางสาวรุสนันท์  แก้วตา ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.21 นางจริยา  ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
2.22 นางนันทภัค  จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.23 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
2.24 นางนงลักษณ์  จ าปานคร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายแผน         กรรมการและเลขานุการ 
2.25  นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓)  คณะท างานฝ่ายจัดท าเอกสาร  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง และจัดท าเอกสาร 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย 

๓.1 นางนงลักษณ์  จ าปานคร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายแผน     ประธานกรรมการ 
3.2 นางนันทภัค  จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.3 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
3.4 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการและคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

สั่ง ณ วันที่    ๒๙   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 



 

ท่ีปรึกษาคณะผูจัดทํา 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นางนงลักษณ  จําปานคร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน 

นางนันทภัค  จันทรสาห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  

นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   

นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท 0-5488-7204 

โทรสาร 0-5488-70202 

www.pyo1.go.th/pyo 1 
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