แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2562)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไดมอบนโยบายและแนวทาง
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 โดยไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนน การมอบอํานาจ
การกระจายอํานาจ การสรางความรวมมือและสรางเครือขายในการทํางาน โดยใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ดําเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ซึ่งจะตองประสานใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาในการทําความเขาใจเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยเนนผูเรียนและหองเรียนเปนสําคัญ และใหครูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 ขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปการศึกษา 2562 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2562) ตามทิศทาง
การขับเคลื่อนคุ ณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนด หวังวาเอกสารนี้จ ะเปนกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
14 มิถุนายน 2562

สารบัญ
หนา

สวนที่
1.
2.
3.
4.

สภาพการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดโครงการสําคัญ (Flagship Project)

18

(จําแนกรายละเอียดตามโครงการสําคัญ)
- แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

38

1
21

ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*********************

สวนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนราชการ จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บัญญัติใหจัดระเบียบบริหาร
ราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย างอื่ น และกระทรวงศึ กษาธิก าร ไดกํ า หนดอํ านาจหนา ที่ข อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง
กับ นโยบาย มาตรฐานการศึ กษา แผนการศึกษา แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้น ฐานและความต องการของ
ทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

วิสัยทัศน (Vision)
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1เป น องค ก รชั้ น นํ า
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ที่เปนที่ยอมรับ
ของทุกภาคสวน
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการ
๓) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
๕) พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
๖) พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
๗) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม
และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
๘) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
๑๐) สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร
“สุสสูสา สุตวฑฺฒนี”
การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู
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PHAYAO

P

• Professional
• ความเปนมืออาชีพ

H

• Harmony
• ความสามัคคี

A

• Accountaqbility
• ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

Y

• Youth
• เพื่อเด็กและเยาวชน

A

• Aim
• การมุง สูเปาหมายรวมกัน

O

• Ownership

มุงสูความเปนเลิศ

คานิยมองคกร

3. เปาหมายรวมของการพั• ฒความรู
นา สึกเปนเจาขององคกร

3.1 เปาหมายที่เกิดกับผูเรียนและประชากรวัยเรียน
(1) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
(2) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแขงขัน
(3) ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ
อยางเทาเทียมและเสมอภาค
3

3.2 เปาหมายที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
3.3 เปาหมายที่เกิดกับองคกร
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1 มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยูที่ 598 หมู 11 ถนนสนามกีฬา
ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดพะเยาจํานวน 378 หมูบาน 36 ตําบล 15 องคการบริหารสวนตําบล 19 เทศบาลตําบล 4 อําเภอ ไดแก
อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว
อําเภอเมืองพะเยา
อําเภอแมใจ
อําเภอดอกคําใต
อําเภอภูกามยาว

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพื้นที่การศึกษา
และเปนที่ตั้งของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร

แผนที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
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โครงสรางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนโยบายและแผน

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

กลุมอํานวยการ

กลุมงานกฎหมายและคดี

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (กตปน.)

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุม สงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

85 โรงเรียน

กลุมเมืองพะเยา 1
13 โรงเรียน

กลุมเมืองพะเยา 2
10 โรงเรียน

กลุมดอกคําใต 1
11 โรงเรียน

กลุมดอกคําใต 2
13 โรงเรียน

กลุมแมใจ
18 โรงเรียน

กลุมภูกามยาว
11 โรงเรียน

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุมกฎหมายและคดี

นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

กลุมนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา

กลุม
บริหาร
งานบุคคล

กศจ.พะเยา

กลุมพัฒนาครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

กลุม
นโยบาย
และแผน

กลุมสงเสริม
การจัดการ
ศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุม
อํานวยการ

กลุมบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย

กลุมสงเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
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บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จํานวนขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้
1. บุคลากรสํานักงาน
1.1 ขาราชการ
สายงาน
สายงาน (ตําแหนง)
1.ผูอํานวยการ สพท.
2.รองผูอํานวยการ สพท.
3.ศึกษานิเทศก
รวม (1)
4.เจาพนักงานธุรการ
5.เจาพนักงานการเงินและบัญชี
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักวิชาการเงินและบัญชี
8.นักวิชาการพัสดุ
9.นักทรัพยากรบุคคล
10.นิติกร
11.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
12.นักวิชาการศึกษา
13.นักวิชาการคอมพิวเตอร
14.เจาพนักงานพัสดุ
15.นักประชาสัมพันธ
รวม(2)
รวมทั้งสิ้น

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน
ชํานาญ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงาน
อาวุโส
งาน
การ

3
3

2
1
2

2
5

1

5
3
5
1

1
4

ชํานาญ
การ

3

21

ชํานาญ
ไมมี
เชี่ยว
การ
วิทยะ
ชาญ
พิเศษ
ฐานะ

1
3
6
10

รวม
(คน)

รอยละ

13

1
1
1
1
2
2
1
9

37
50

100.00
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1.2 อัตราจาง
สายงาน
1. พนักงานทําความสะอาด
2. เวร-ยาม
3. พนักงานพิมพ
4. พนักงานราชการ
รวม

จํานวน
2
1
1
1
5

รอยละ

2. บุคลากรในสถานศึกษา

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนง

ขาราชการครู
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผูสอน
ครูผูชวย
รวมขาราชการครู
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
อัตราจาง
7.1 ครูอัตราจาง
7.2 เจาหนาที่ธุรการ
7.3 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.4 นักการภารโรง
รวมจํานวนลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
72
4
619
35
730

คน
คน
คน
คน
คน

42
8

คน
คน

32
84
62
39
267
997

คน
คน
คน
คน
คน
คน

8

3. จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ปการศึกษา 2560 รวมจํานวน 9,716 คน ปการศึกษา 2561 รวมจํานวน 9,526 คน และปการศึกษา
2562 2561 รวมจํานวน 9,159 คน ลดลง จากปการศึกษา 2561 จํานวน 367 คน โดยมีนักเรียนแตละ
ระดับ ดังนี้
ระดับชั้น
ระดับกอนประถมศึกษา
-ชั้นอนุบาลปที่ 1
-ชั้นอนุบาลปที่ 2
-ชั้นอนุบาลปที่ 3
รวมระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

ปการศึกษา 2560
(10 มิถุนายน 2560)

จํานวนนักเรียน (คน)
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
(10 มิถุนายน 2561) (10 มิถุนายน 2562)

78
841
933
1,847

218
751
898
1,867

177
757
803
1,737

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

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

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

361
404
340
1,105
9,716

359
355
389
1,103
9,526

350
322
340
1,012
9,159
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ขอมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562)
1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
จําแนกตาม กลุมโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุมโรงเรียน
เมือง 1
เมือง 2
ดอกคําใต 1
ดอกคําใต 2
แมใจ
ภูกามยาว

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

โรงเรียน
16
13
11
13
19
12
84

รวม

ครู
132
195
119
105
146
72
769

2. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตามระดับชั้น
ประจําปการศึกษา 2562
จํานวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแตละระดับชั้น
จํานวนโรงเรียน
ที่
กลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา
รายกลุมอําเภอ อ.1
อ.2
อ.3
ประถม ตอนตน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เมือง 1
เมือง 2
ดอกคําใต 1
ดอกคําใต 2
แมใจ
ภูกามยาว
รวม

16
13
11
13
19
12
84

26
78
47
22
4
-

139
237
114
63
152
52

143
230
129
67
149
85

986
2222
878
889
963
472

181
230
193
131
218
59

3. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562
โรงเรียนที่มีจํานวน
จํานวน
อําเภอ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักเรียน

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

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

นักเรียน 101 – 120 คน

รวม

(โรงเรียน)

4
10
15
16
12
5
62

เมืองพะเยา1

1
3
2
2
2
2
12

เมืองพะเยา2

1
2
1
1
3
8

ดอกคําใต1 ดอกคําใต2 แมใจ ภูกามยาว

1
1
1
2
2
7

1
5
1
2
1
10

1
5
6
3
15

10

1
3
1
5
10

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

โรงเรียน
บานจําปาหวาย
บานตอม
บานรองหา
บานต๊ําพระแล
บานแมกา
อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก
บานภูเงิน
บานหวยบง
ชุมชนบานแมใส
บานหนองหลม
บานดง
บานจําไก
บานปางงุน
บานคา
บานรองจวา
บานปาง
บานปน
บานทุงตนศรี
บานดงอินตา
บานดงบุญนาค
บานไรออย
ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี
ชุมชนบานแมสุก
อนุบาลแมใจ (บานศรีถอย)
เจริญใจ
บานอิงโคง
บานหวยแกว
รวม

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว

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

จํานวน

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

โรงเรียนเรียนรวม

อําเภอ

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

บานดอกบัว(บุญมานุเคราะห)
บานไร
บานแมต๋ําบุญโยง
บานต๊ําดอนมูล
บานต๊ํามอน
บานต๊ําเหลา
บานหนองลาว
บานแมจวาใต

เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ภูกามยาว
แมใจ

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

โรงเรียนหลัก
ชุมชนบานแมใส
บานจําปาหวาย
อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก
บานแมกา
บานสาง
บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง)
บานตอม
บานต๊ําพระแล
ชุมชนบานตุมทา
บานหวยบง
บานใหม
บานจําไก
บานคา
ชุมชนบานหวยลาน
บานถ้ําประชานุเคราะห
บานปน
บานแมใจ(แมใจเพาะวิทยาการ)
บานดงอินตา
อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย)
ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี
อนุบาลภูกามยาว
บานอิงโคง

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว

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

โรงเรียนหลัก
บานศาลา
บานแมนาเรือใต
อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก
บานต๊ําพระแล
บานต๊ําพระแล
ชุมชนบานตุมทา
บานหวยแกว
ชุมชนบานแมสุก

จํานวน
นักเรียน ครู
181
139
220
156
117
157
225
138
76
87
63
260
168
95
236
197
62
170
169
67
140
123

16
15
16
17
7
11
16
12
6
15
5
17
16
8
12
16
7
15
17
8
10
15

โรงเรียนเครือขาย
บานแมต๋ําบุญโยง

1.บานต๊ํามอน 2.บานต๊ําดอนมูล
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7. โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
บานตอม
ชุมชนบานแมใส
อนุบาลภูกามยาว
อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย)
บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง)

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ภูกามยาว
แมใจ
เมืองพะเยา

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

หมายเหตุ

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

โรงเรียน
บานดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)
บานต๊ําเหลา
บานปาคา
บานภูเงิน
บานศาลา
บานดอกคําใต
บานรองจวา
บานบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห)
บานสันจกปก
บานดง
บานคาบน
บานทุงตนศรี
บานเนินสมบูรณ
บานวังขอนแดง
บานปาง
บานโพธิ์ทอง
บานหนองหลม
บานใหม
บานปางงุน
บานดงบุญนาค
บานปาสักสามัคคี
เจริญใจ
บานปาแฝกเหนือ
บานเจน(เจนจันทรานุกลู )

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
ภูกามยาว

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

หอง
5
3
6
16
6
4
14
4
4
15
7
11
5
8
9
5
15
7
11
9
5
8
4
5
13

ที่
25
26
27
28
29
30

โรงเรียน

อําเภอ

บานแมอิง
บานกวานเหนือ(สุทัศนอุปถัมภ)
บานรองปอ
บานหวยแกว
บานมวงคํา
บานกาดถี

ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จํานวน
นักเรียน ครู
52
8
54
8
47
7
29
10
57
8
59
8

หอง
4
5
4
7
5
5

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

หอง
56
8
9
11
11
12
220
8
11
55
12
8
8
8
8
13
13
11
12
11
11
11
11
8

9. จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ที่

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

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

อนุบาลพะเยา
บานรองคํา
บานดอกบัว (ราษฎรบํารุง)
บานต๊ําพระแล
บานตอม
บานหวยบง
อนุบาลเมืองพะเยา(บานโทกหวาก)
บานใหม
บานจําปาหวาย
บานศาลา
ชุมชนบานแมใส
บานสาง
ชุมชนบานตุมทา
ตําบลสันปามวง
บานสันจกปก
ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต)
บานถ้ําประชานุเคราะห
บานปน
บานทุงตนศรี
บานจําไก
บานคา
บานหนองหลม
บานดง

เวียง
แมนาเรือ
บานตุน
บานต๊ํา
บานตอม
แมปม
แมกา
บานใหม
จําปาหวาย
ทาวังทอง
แมใส
บานสาง
ทาจําป
สันปามวง
ดอกคําใต
ดอนศรีชุม
บานถ้ํา
บานปน
หวยลาน
สันโคง
ปาซาง
หนองหลม
ดงสุวรรณ
บุญเกิด

เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต

บานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห)

ครู
85
6
11
12
16
15
16
5
15
6
16
7
6
4
4
14
12
16
11
17
16
15
15
4

14

ที่
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงเรียน
บานรองจวา
บานโพธิ์ทอง
บานแมใจ (แมใจเพาะวิทยาการ)
อนุบาลแมใจ (ศรีถอย)
ชุมชนบานแมสุก
ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี
บานไรออย
บานหวยเจริญราษฎร

33 บานอิงโคง
34 อนุบาลภูกามยาว
35 บานแมอิง

ตําบล

อําเภอ

สวางอารมณ

ดอกคําใต
คือเวียง
ดอกคําใต
แมใจ
แมใจ
บานศรีถอย แมใจ
แมสุก
แมใจ
ปาแฝก
แมใจ
บานเหลา แมใจ
เจริญ
แมใจ
ราษฎร
หวยแกว
ภูกามยาว
ดงเจน
ภูกามยาว
แมอิง
ภูกามยาว

ครู
14
5
7
17
10
68
15
5

จํานวน
นักเรียน
89
35
62
169
102
67
134
73

หอง
12
6
8
11
11
10
11
7

15
10
4

123
140
52

11
8
8

 ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา
1. ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวน
รวม
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ
2
ดี
3
ดีมาก
3
3.67

ดีมาก
ดีเยี่ยม

3

ดีมาก

4

ดีเยี่ยม

2.81

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

เขตพื้นที่
59.32
43.38
41.49
43.02
46.80

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
54.61
35.65
38.83
35.47
41.14

ระดับประเทศ
55.90
37.50
39.93
39.24
43.14

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับประเทศ จําแนกรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยในทุกระดับ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับเขตพื้นที่ดานภาษาไทย รอยละ 59.32 ดานคณิตศาสตร รอยละ
43.38 ดานวิทยาศาสตร รอยละ 41.49 ภาษาอังกฤษ รอยละ 43.02
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

เขตพื้นที่
56.13
27.64
37.64
27.24
37.16

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
55.04
30.28
36.43
29.10
37.71

ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.10
29.45
37.50

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

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

ผลตาง
เพิ่ม/ลด
8.94
1.58
0.39
4.51
3.86

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา
2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.86 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.94
วิชา
คณิ ต ศาสตร คะแนนเฉลี่ ย เพิ่มขึ้ น รอยละ 1.58 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น รอยละ 0.39 วิช า
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.51 ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561
การประเมิน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

2561
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
�
𝒙
56.13
27.64
37.64
27.24
37.16

2560
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
�
𝒙
50.16
24.58
32.70
29.08
34.13

ผลตาง
เพิ่ม/ลด
5.97
3.06
4.94
-1.84
3.03

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา
2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 3.03 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 วิชาคณิตศาสตร
คะแนนเฉลี่ ย เพิ่มขึ้นร อยละ 3.06 วิ ชาวิ ทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น รอยละ 4.94 วิช าภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยลดลงรอยละ – 1.84 ตามลําดับ
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5. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
การประเมิน
ดานภาษา (Literacy)
ดานคํานวณ(Numeracy)
ดานเหตุผล (Reasoning Ability)
ภาพรวม

เขตพื้นที่
57.01
53.15
49.48
53.22

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
52.73
53.18
47.89
47.19
47.57
48.07
49.39
49.48

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

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

ผลตาง
60-61
1.15
9.13
1.54
3.95

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา
2560 และปการศึกษา 2561 พบวา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 รวมการ
ประเมินทั้งสามดานคิดเปนรอยละ 3.95 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ความสามารถดานคํานวณ คะแนนเฉลี่ย
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 9.13 ความสามารถด า นเหตุ ผ ล คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1.54 ผลการประเมิ น
ความสามารถดานภาษา คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.15 ตามลําดับ
เมื่อเทียบผลปที่ผานมาพบวา คะแนนเฉลี่ยป 2561 สูงกวาปที่ผานมาทุกดาน โดยภาพรวม
สูงเกินรอยละ 3 คือดานการคํานวณ
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7. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา
2561
ปการศึกษา
2561
2560
เพิ่ม/ลด
รอยละ

การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
𝑥̅
65.12
69.00
-3.88
-5.96

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
𝑥̅
70.63
69.44
1.19
1.68

รวม 2 สมรรถนะ
67.87
69.69
-1.82
-2.68

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561
พบวา ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา กวาปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ -2.68 เมื่อจําแนกรายดาน
พบวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)ดานการอานออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยลดลงรอยละ -3.88 ดานการอานรูเรื่อง คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.68 ตามลําดับ
8. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ
การประเมิน
การอานออกเสียง
การอานรูเรื่อง
ภาพรวม

เขตพื้นที่
65.12
70.63
67.87

�
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 𝒙
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
65.74
66.16
71.20
71.27
68.47
68.72

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดั บ สั ง กั ด และ
ระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ คะแนนเฉลี่ย
การประเมินระดับเขตพื้นที่ ด านการอานออกเสียง รอยละ 65.12 ดานการอานรูเรื่อง รอยละ 70.63 ใน
ภาพรวมการประเมินทั้งสองดาน คิดเปนรอยละ 67.87ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
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 สภาพปญหาปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกไข

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มีหนาที่หลักในการสงเสริมและ
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ทั้ ง การศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย และการศึ ก ษา
ในระดับขั้นพื้นฐานมีพื้นที่บริการ 4 อําเภอ คืออําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต อําเภอแมใจ และอําเภอภูกามยาว
ปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 9,526 คน จํานวนโรงเรียนใน
สังกัด 85 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 75 โรง และเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 6 โรง
จากการที่มีจํานวนนักเรียนที่ลดลงสงผลใหเกิดโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก สงผลตอยุบรวมโรงเรียน
ทําใหโรงเรียนมีจํานวนลดลง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากรายงานผลการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ 2561 พบว า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูง
เปนลําดับ 9 ของประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา
2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงเปนลําดับ 4 ของ
ประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2560 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงเปนลําดับ 9
ของประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2560 มีคะแนน
เฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงเปนลําดับ 4 ของประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20ป
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560- 2579) นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ยุ ท ธศาสตร ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง มาตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
งานตามภารกิจ 4 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารทั่วไป
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป พ.ศ. 2562 โดยน อมนํ า พระบรมราโชบายด านการศึ ก ษาของ พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการพัฒนา มากําหนดกลยุทธที่สงเสริมคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จํานวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4
สร างโอกาสในการเขา ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทางการศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาพะเยา เขต 1 ได กํา หนดแนวทางในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาโดยเทคนิ ค 6 ขั้น ตอน
คุณภาพ (SIX MODEL) ประกอบดวย
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1) สรางความตระหนัก เพื่อเปนการกระตุนใหครูและบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ เห็น
ความสําคัญจําเปนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการวางเปาหมายรวมกัน
2) รักการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันปญหาจากการนิเทศติดตามประเมินผลของสถานศึกษา จากแผนการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
จากความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ID PLAN ) นํามาสรุปเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพาผูบริหาร ครู
รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพตอไป
3) พาเรียนรู เมื่อกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยวิธีการที่หลากหลายและตรงกับความตองการ จึงนําสูการ
ปฏิบัติ ดวยการทําขอตกลง (MOU) กับทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ ไดแก ครูทํา MOU กับผูบริหาร
โรงเรียนผูบริหารโรงเรียนทํา MOU กับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
4) สูการนิเทศ เปนการนิเทศ ติดตาม กํากับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดอยางทั่วถึง อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/โรงเรียน
มีลักษณะการนิเทศ 2 รูปแบบ คือ การนิเทศแบบกลุม (ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษานิเทศก) การนิเทศเดี่ยว คือ การนิเทศเฉพาะศึกษานิเทศกตามโรงเรียนที่ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบประมาณ 7-10 โรงเรียน ตอศึกษานิเทศก 1 คน สวนงานที่นิเทศประกอบดวย นิเทศติดตามงาน
นโยบาย นิเทศติดตามแผนงานโครงการของสํานักงานเขต และการนิเทศติดตามความตองการหรือตามคํารอง
ขอของผูรับการนิเทศ โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย เชน การ Coaching การสังเกตการสอน การนิเทศแบบ
เยี่ยมเยือน การนิเทศแบบพาทํา
5) ขอบเขตการประเมิน ในขั้นตอนนี้เปนการดําเนินงานทั้งในรูปแบบของการพัฒนาและการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการการพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผล
แกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่องการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
6) เพลิดเพลินกําลังใจ ในขั้นตอนนี้ เปนการใหขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เมื่อโรงเรียนหรือ
ครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได
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สวนที่ 2

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามนโยบายของเลขาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัติ โดยไดกําหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยเทคนิค 6 ขั้นตอนคุณภาพ (SIX MODEL) ประกอบดวย
1. สรางความตระหนัก เพื่อเปนการกระตุนใหครูและบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ เห็น
ความสําคัญจําเปนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการวางเปาหมายรวมกัน
2. รักการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันปญหาจากการนิเทศติดตามประเมินผลของสถานศึกษา จากแผนการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
จากความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ID PLAN ) นํามาสรุปเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพาผูบริหาร ครู
รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพตอไป
3. พาเรียนรู เมื่อกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยวิธีการที่หลากหลายและตรงกับความตองการ จึงนําสูการ
ปฏิบัติ ดวยการทําขอตกลง (MOU) กับทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ ไดแก ครูทํา MOU กับผูบริหาร
โรงเรียนผูบริหารโรงเรียนทํา MOU กับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
4. สูการนิเทศ เปนการนิเทศ ติดตาม กํากับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดอยางทั่วถึง อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/โรงเรียน
มีลักษณะการนิเทศ 2 รูปแบบ คือ การนิเทศแบบกลุม (ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษานิเทศก) การนิเทศเดี่ยว คือ การนิเทศเฉพาะศึกษานิเทศกตามโรงเรียนที่ศึกษานิเทศก
รับผิดชอบประมาณ 7-10 โรงเรียน ตอศึกษานิเทศก 1 คน สวนงานที่นิเทศประกอบดวย นิเทศติดตามงาน
นโยบาย นิเทศติดตามแผนงานโครงการของสํานักงานเขต และการนิเทศติดตามความตองการหรือตามคํารอง
ขอของผูรับการนิเทศ โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย เชน การ Coaching การสังเกตการสอน การนิเทศแบบ
เยี่ยมเยือน การนิเทศแบบพาทํา
5. ขอบเขตการประเมิน ในขั้นตอนนี้เปนการดําเนินงานทั้งในรูปแบบของการพัฒนาและการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการการพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผล
แกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่องการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
6. เพลิดเพลินกําลังใจ ในขั้นตอนนี้ เปนการใหขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เมื่อโรงเรียนหรือ
ครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได
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SIX MODEL

นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเทคนิค 6 ขั้นตอนคุณภาพ (SIX MODEL)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. สรางความตระหนักใหครูภาคภูมิใจ
2. พัฒนาคุณธรรมปลุกจิตสํานึก
3. ประชาสัมพันธผลการสอบ
NT/O-NET
4. จัดประชมชี้แจง

1. สพป. ทํา ID PLAN
ผลการดําเนินงานป
ที่ผานมา
2. สถานศึกษา/กลุม
โรงเรียน
- พัฒนาผลงาน
- วิเคราะหผลงาน
- ทํา MOU

สรางความ
ตระหนัก
เพลิดเพลิน
กําลังใจ

รักการ
พัฒนา

SIX
Model

1. ยกยองชมเชย
2. มอบโลรางวัล/
เกียรติบตั ร
3. ความดีความชอบ
4. ศึกษาดูงาน
5. โยกยายประจําป

ขอบเขต
การ
ประเมิน

พาเรียนรู
สูการนิเทศ

1. ลักษณะการนิเทศ
2. งานที่นิเทศ

- ทีม
- เดี่ยว
- ตามโครงการ
- ตามนโยบาย
- ตามคํารองขอ
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วิสัยทัศน

พัฒนาศักยภาพของผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย
พันธกิจ (Mission)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ที่เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการ
สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่21
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม
และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
8) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
9) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
10) สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
เปาประสงค (Goals)
เป า ประสงค ข องการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
๑) มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท
๒) มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๔) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสมกับการใชงาน
๕) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
๖) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
๗) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม
และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
๘) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
๙) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ
๑๐) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายที่มีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัด
การศึกษา
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กลยุทธ (Strategic Issues)
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม
 โครงการสําคัญ (Flagship Project) โครงการสําคัญที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา จําแนกตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ดาน ดังนี้
1. โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ
1.1 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ
1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2. โครงการตามนโบยายของรัฐบาล
2.1 โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project
2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
2.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.1 โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน
3.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
3.3 โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน
3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.6 โครงการอาหารกลางวัน
3.7 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
3.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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ปฏิทินปฏิบัติการขับเคลื่อนตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 1 ดําเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562
1. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
6 มิ.ย. 2562 ประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2562
ครั้งที่ 1 ตามทิศทางการขับเคลื่อนของเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562
10 มิ.ย. 2562 ประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2562
ครั้งที่ 2 ตามที่ไดรับหนังสือแจงจาก สพฐ.
15 มิ.ย. 2562 จัดสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2562 ให สพฐ.
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และจัดสงเปนเอกสารทางไปรษณีย
2. การตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรงเรียน
3-14 มิ.ย. 2562 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ
ศึกษานิเทศกทุกคนออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ระยะที่ 2 และ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2562)
มิ.ย.-ก.ย. 2562 1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และโครงการตามนโยบาย
2. นิเทศแบบบูรณาการ
3. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
********************
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บัญชีรายละเอียดโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ที่
2.1
1

โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เปาหมาย
โรงเรียนทีเ่ ปนตัวแทนหนวย
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับ
เครือขายกลุมโรงเรียนของสพป.
พะเยา เขต 1 จํานวน 6 โรงเรียน

กิจกรรมดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
ระยะเวลา 2 เดือน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(มิ.ย.-ก.ค.62)
ประจําปงบประมาณ 2562
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูและ
คัดเลือกผลการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
(Best Practice) ในการเสริมสราง
ดานคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา ดังนี้
-ดานสถานศึกษาเพื่อสงเสริม
คุณธรรม
-ดานการบริหารเพื่อสงเสริม
คุณธรรม
-ดานการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมคุณธรรม
-ดานคุรุชน คนคุณธรรมประเภท
ครูผสู อน
3. การนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.ทุกโรงเรียนในสังกัด

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

70,000

26
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2
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เปาหมาย

กิจกรรมดําเนินการ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
เชิงปริมาณ
1.ประเมินโรงเรียนทั่วไป ที่ขอ
วัตถุประสงค
1. ทุกโรงเรียนทั่วไปที่ขอรับการ รับการประเมินเปน
1. .เพื่อสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาที่ยังไมผานการประเมิน
ประเมินเปนสถานศึกษา
สถานศึกษาพอเพียง
เปนสถานศึกษาพอเพียงใหเขารับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัด สพป.พย.1 2.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
และสถานศึกษาพอเพียง
พอเพียงที่มีผลการปฏิบตั ิ
พอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงเขารับการประเมินเปน
เขารับการประเมินเปนศูนย
ที่เปนเลิศระดับเขตพื้นที่
ศูนยการเรียนรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การเรียนรูตามหลักปรัชญา
การศึกษาเพื่อสงเขารับ
การศึกษา อยางนอย 1 ศูนย
ของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การคัดเลือกในระดับประเทศ
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเขารับการ
การศึกษาอยางนอย 1 ศูนย 3.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
คัดเลือก ผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบตั ิ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ 2. ทุกสถานศึกษาพอเพียงไดรับ พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ
การคัดเลือกผลงานขอ
เปนเลิศระดับประเทศ
ระดับประเทศ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผล
เพื่อรองรับการประเมิน
การปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ (Best
เปนศูนยการเรียนรูต ามหลัก
Practice) ระดับเขตพื้นที่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาและระดับประเทศ ดานการศึกษา
4.นิเทศ กํากับ ติดตามและ
ดานคุณภาพ
สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน
สพป.พย.1 มีสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลการปฏิบตั ิงาน ทั่วไปที่เขารับการประเมิน
ที่เปนเลิศระดับเขตพื้นที่และ เปนสถานศึกษาพอเพียงและ
สถานศึกษาพอเพียงขอรับ
ระดับประเทศ
ประเมินเปนศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา
6.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)

งบประมาณ
(บาท)
70,000

หมายเหตุ
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3

ฝกอบรมทบทวนการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกํากับลูกเสือมีความรู ความเขาใจในจุดหมาย
วัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรมเยาวชนแบบใหมของ
สํานักงานลูกเสือโลก บรรลุเปาหมายตามอุดมการณของ
คณะลูกเสือแหงชาติ
2. เพื่อใหสามารถทําหนาที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และ
บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ

4

ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรูเบื้องสูง (A.T.C)
วัตถุประสงค
1. .เพื่อใหกํากับลูกเสือมีความรู ความเขาใจในจุดหมาย
วัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรมเยาวชนแบบใหม
ตามแนวทางของสํานักงาน ลูกเสือโลก บรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ
2. เพื่อใหสามารถทําหนาที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือ วางแผนและ
บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหผูกํากับลูกเสือสามัญ สามารถพัฒนาตนเองดาน
ลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายทางลูกเสือทีส่ ูงขึ้น

2.2

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตร
จิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"
กิจกรรม การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย
โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจํา
รุนที่ 2/2561 "เปนเปา เปนแมพิมพ"

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)

งบประมาณ
(บาท)
108,890

1.ประสานหนวยงาน
ในสังกัดสงบุคลากล
เขาอบรม
2.แตงตั้งคณะวิทยากร
3.ประชุมวิทยาการ และ
เชิงคุณภาพ
มอบหมายงาน
ผูผานการฝกอบรมมีทักษะความรู
ความสามารถทางวิชาลูกเสือ และ 4.ดําเนินการฝกอบรมฯ
5.ประเมินผล สรุปรายงาน
ไดประสบการณ เพื่อไปพัฒนา
ผลการฝกอบรม
การฝกอบรม บริหารงานลูกเสือ
ในกองลูกเสือของตนใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น

ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)

150,000

กลุมเปาหมายจํานวน 420 คน
จาก สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
กรมเจาทาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย

ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)
30 พฤษภาคม2562

40,500

เปาหมาย

กิจกรรมดําเนินการ

เชิงปริมาณ
1.ประสานหนวยงาน
โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรง
ในสังกัดสงบุคลากล
เขาอบรม
เชิงคุณภาพ
2.แตงตั้งคณะวิทยากร
ผูผานการการฝกอบรม มี
ทักษะความรู ความสามารถทาง 3.ประชุมวิทยากร และ
มอบหมายงาน
วิชาลูกเสือ และไดประสบการณ
4.ดํ
าเนินการฝกอบรมฯ
เพื่อไปพัฒนาการฝกอบรม
บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ 5.ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลการฝกอบรม
ของตน ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
จัดฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูเบื้องสูง(A.T.C)
จํานวน 1 รุน 40 คน

อบรม เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศไทย

หมายเหตุ
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ที่
2.3

โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV)
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ZDLTV)
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่ทันสมัย
2. เพื่อใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงขึ้น
3. เพื่อสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอนของครูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง

เปาหมาย

กิจกรรมดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปรับปรุงเครือขายอินเตอรเน็ตของ ระยะเวลา 4 เดือน
เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 52 โรง โรงเรียนในสังกัดใหมี
(มิ.ย.-ก.ย.62)
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

80,000

1.นักเรียน
- นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค มีทักษะการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน ไมนอยกวา
รอยละ 80
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่
ผานมาไมนอยกวารอยละ 3 หรือ
สูงกวาคาเฉลีย่ ของ สพฐ.
2.ครูผสู อน รอยละ 80 สามารถ
จัดการเรียนรู ดวยสื่อการศึกษา
ทางไกลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.ผูบริหารสถานศึกษารอยละ
100 สามารถ บริหารจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.สพป.พย.1 รอยละ 100 มีการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ทางไกลผาน ดาวเทียมสูการ
ปฏิบัติในระดับโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

29

ที่

โครงการ/วัตถุประสงค

2.4

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project
กิจกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project

2.5

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
กิจกรรม อบรมผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา โดยใชสื่อเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนประชารัฐ
วัตถุประสงค
1. .เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียนประชารัฐ
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้นเพื่อให
ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเ รียนเปน
รายบุคคล
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถ
ในการสื่อสารและการคิดแกปญหาและตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองบนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผลการใชทักษะชีวิต
ที่ถูกตอง สามารถคนหาความรูใหม ๆ ไดดวยเทคโนโลยี

2.6

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1. โรงเรียนชุมชนบานแมใส
2. โรงเรียนไทยรัฐ46 (ดอกคําใต)
3. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)

-

ผูบริหาร ครู และเจาหนาที่
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ระยะเวลา 4 เดือน
(มิ.ย.-ก.ย.62)

30,000

1.ประชุมชี้แจงจัดทําโครงการ
ระยะเวลา 4 เดือน
และแตงตั้งคณะทํางาน
(มิ.ย.-ก.ย.62)
ก)จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครู
กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเรื่อง
เชิงคุณภาพ
การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง
1.ครูผสู อนโรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรมที่ 2 : การอบรม
ไดรับการพัฒนาแนวทางการ
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางสื่อมัลติมเี ดีย(ทรู ปลูก
ปญญา)
2.นักเรียนโรงเรียนประชารัฐ มี
(ข)การสอนที่เนนผูเรียนเปน
ความสามารถในการสื่อสารและ
การคิดแกปญ
 หาและตัดสินใจได สําคัญ
อยางถูกตองบนพื้นฐานขอขอมูล
และเหตุผล การใชทักษะชีวิตที่
ถูกตอง สามารถคนหาความรู
ใหม ๆ ได ดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
3.ประสานงานกับภาคเอกชนตาม
โครงการทรูปลูกปญญา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
เปาหมาย

20,000.

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนประชารัฐในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1

กิจกรรมดําเนินการ

หมายเหตุ

30

ที่

โครงการ/วัตถุประสงค

เปาหมาย

2.7

โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน
กิจกรรม 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับการ
อานรูเรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.พะเยา เขต 1
วัตถุประสงค
ผลผลิต output
เพื่อพัฒนาครูผสู อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 84
โรงเรียนใหมีเทคนิค/วิธีสอนที่สงเสริมใหนักเรียนมีพื้นฐานของการ
อานที่ดี และนําไปสูการสอนการอานที่รูเรื่องได
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและยก
ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปท1ี่ สพป.พะเยา เขต 1ใหสูงขึ้น
เพื่อพัฒนาชุดสื่อสงเสริมการอานออก เขียนได และอานรูเรื่องของ
โรงเรียนในสังกัด
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนสิ ัยรักการอาน สามารถใชเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูตอไปได
ผลลัพธ Outcome
ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท1ี่ ในสังกัดไดรบั การพัฒนาเทคนิค/
วิธีสอนที่สงเสริมใหนักเรียนมีพื้นฐานของการอานที่ดี และนําไปสูการ
สอนการอานรูเ รื่องได
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สพป.
พะเยา เขต 1 สูงขึ้น
ไดชุดสื่อสงเสริมการอานออก เขียนได และอานรูเรื่องของโรงเรียนใน
สังกัด
นักเรียนมีนสิ ัยรักการอาน สามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูตอไป

เชิงปริมาณ
พัฒนาครูผสู อนภาษาไทยโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 84 โรงเรียนใหมี
เทคนิค/วิธีสอนทีส่ งเสริมให
นักเรียนมีพื้นฐานของการอานที่ดี
และนําไปสูการสอนการอานที่รู
เรื่องได
พัฒนาความสามารถและทักษะ
ดานภาษาไทยเรื่องของการแกไข
ปญหาอานออก เขียนได และอาน
รูเรื่องของนักเรียนชั้ประถมศึกษา
ปที่ 1 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ครูผสู อนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัด
จํานวน 84 ไดรับการพัฒนา
เทคนิค/วิธีสอนทีส่ งเสริมให
นักเรียนมีพื้นฐานของการอานที่ดี
และนําไปสูการสอนการอานที่รู
เรื่องได
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใน
สังกัดทุกคนไดรับการปูพื้นฐาน
ของการอานที่ดี และนําไปสูการ
อานรูเรื่องได มีผลการสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น รอยละ 3

กิจกรรมดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

สิ้นปการศึกษา
2562
(มิ.ย.62-มี.ค.63)

80,300

หมายเหตุ

31

ที่

2.8

โครงการ/วัตถุประสงค

เปาหมาย
กิจกรรม 2. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ผลผลิต output
วัตถุประสงค
ครูผสู อนที่เขารับการอบรมพัฒนา
ผลผลิต output
สามารถจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้ง วิทยากรคํานวณไดอยางมี
วีการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ Outcome
ผลลัพธ Outcome
ผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิด
ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ
วิเคราะห แกปญ
 หาเปนขั้นตอนและเปนระบบ
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Big Data)
กิจกรรม พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศโรงเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
โดยใชระบบบริหารจัดการขอมูลทางการศึกษา
2.เพื่อให สพป.พะเยา เขต 1 สามารถบริหารจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอ มูลสารสนเทศที่ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด 84 โรง จัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาป
ผานระบบ
โปรแกรมออนไลนของ สพฐ. /
สพป.พย.1
เชิงคุณภาพ
สพป.พย.1 มีฐานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาและของจังหวัด
พะเยา

กิจกรรมดําเนินการ
1.คัดเลือกโรงเรียนแกนนํา
จํานวน 30 โรงเรียน
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนโปรแกรม Micro Bit
เบื้องตน
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณ
4.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอน เพื่อหาครูผสู อนและ
โรงเรียนทีเ่ ปนแบบอยางได
5.สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
1.จัดทําเครื่องมือ/คูมือชี้แจง
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ใหแกสถานศึกษาใน
สังกัด
2.จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการการพัฒนาระบบ
บริหารขอมูลเพื่อวางแผนพัฒนา
การศึกษา
3.ประมวลผล/จัดทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อใช
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
4.ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
สิ้นปการศึกษา
2562
(มิ.ย.62-มี.ค.63)

งบประมาณ
(บาท)
27,550

ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)

100,000

หมายเหตุ

32

ที่
2.9

โครงการ/วัตถุประสงค
โครงการจัดตั้งกลุม โรงเรียน
กิจกรรม การบริหารจัดการกลุม โรงเรียน 6 กลุม

2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
วัตถุประสงค
โรงเรียนขนาดเล็กมีความเข็มแข็งทางวิชาการและการบริหารจัดการ

2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ
2. สพป.พะเยา เขต 1 ไดพัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ
ติดตามประเมินผล และการสรุปรายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

กลุมโรงเรียน ๖ กลุม สังกัด สพป. จัดสรรงบประมาณใหกลุมกลุม
พะเยา 1 กลุมเมือง 1,2 กลุมดอก โรงเรียน ๖ กลุม สังกัด สพป.
คําใต 1,2 กลุมแมใจ และ
พะเยา ในการบริหารจัดการ
กลุมภูกามยาว

ระยะเวลา 4 เดือน
(มิ.ย.-ก.ย.62)

300,000

- สํารวจ และสงเสริมโรงเรียน
ขนาดเล็กใหอยูไ ดดวยตนเอง
(standalone)
- การประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
กับชุมชนและผูที่เกีย่ วของ เรื่อง
การรวมและเลิกสถานศึกษา
- ตรวจสอบทรัพยสิน (กรณีเลิก
สถานศึกษา)

ระยะเวลา 4 เดือน
(มิ.ย.-ก.ย.62)

-

เชิงปริมาณ
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุม นิเทศฯ ใหมีความรู
กลุมนิเทศ ติดตามและ
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ระบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการศึกษาทุก
ผลการจัดการศึกษาทีม่ ี
คนใหมีความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการเทศ ติดตามผล ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3.ประชุมสรุปรายงานผล
2.ประชุมสรุปรายงานผลการ
การนิเทศ ประเมินผล
นิเทศ
ประเมินผล ที่สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพ
ติดตาม ประเมินผลที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษา ของ สพป. พะเยา 1

ระยะเวลา 2 เดือน
(มิ.ย.-ก.ค.62)

200,000

เปาหมาย

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จํานวน 55 โรง

กิจกรรมดําเนินการ

หมายเหตุ

33

ที่

โครงการ/วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรมดําเนินการ

เชิงคุณภาพ
1.ศึกษานิเทศก มีความรูความ
เขาใจ ในบทบาทหนาที่และได
แลกเปลีย่ นเรียนรู รูปแนบการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมกับเครือขายนิเทศ
การศึกษา
2.สพป.พะเยา เขต 1 มีรายงาน
ผลการนิเทศ ติดตามและ
การประเมินผลที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ สพป. พะเยา เขต 1

2.12 โครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและอาหารเสริม(นม)
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โรงเรียน ประจําป 2562
พะเยา เขต 1 จํานวน 84 โรง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ได
รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย
2. เพื่อนิเทศ กําหับ ติดตามและประเมินผลพรอมทั้งกํากับ
ดูแล การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให
บรรลุตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด ในการ
แกปญหานักเรียน ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
3. เพื่อพิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในสังกัด ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา และ
ระดับประเทศตอไป

1. คัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบอาหารกลางวัน
ระดับเขตพื้นที่
2. คณะกรรมการ กํากับ
ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา 4 เดือน
(มิ.ย.-ก.ย.62)

25,000

หมายเหตุ

34

ที่

โครงการ/วัตถุประสงค

2.13 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด 84 โรง
วัตถุประสงค
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี
1.นักเรียน
การจัดการเรียนรูที่ทันสมัย
- นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
2. เพื่อใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอ
ประสงค มีทักษะ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงขึ้น
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
3. เพื่อสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียน ไมนอยกวารอยละ 80
การสอนของครูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่
ผานมาไมนอยกวารอยละ 3 หรือ
สูงกวาคาเฉลีย่ ของ สพฐ.
2.ครูผสู อน รอยละ 80
สามารถจัดการเรียนรูดวย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.ผูบริหารสถานศึกษารอย
ละ 100 สามารถบริหาร
จัดการศึกษาโดยใชอิน
เตอรเน็ตความเร็วสูงได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.สพป.พย.1 รอยละ 100
มีการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาโดยใชอินเตอร
เน็ตความเร็วสูงการปฏิบัติ
ในระดับโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนรูสําหรับสถานศึกษา

กิจกรรมดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา 4 เดือน
(มิ.ย.-ก.ย.62)

-

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ/วัตถุประสงค

2.15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมนา้ํ โขง (Greater Mekong Sub-region
(GMS)
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดพะเยา
ใหสอดรับกลุม GMS และอาเซียน

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
เสริมสรางประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหผูสอนภาษาอังกฤษ ที่ยังไมผานกิจกรรม
Boot Camp
2. ครูผสู อนภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามกิจกรรม Boot Camp
3. นิเทศ ติดตามความสามารถในดานการสอนภาษาของครู
ภาษาอังกฤษ ทุกคนที่ผานกระบวนการในการอบรม Boot
Camp

เปาหมาย
ครู บุคลากรการศึกษาและ
นักเรียนผูเขารวมโครงการ GMS
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ

ครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เครือขายละ 12 คน
จํานวน 72 คน

กิจกรรมดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1) การพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคส
ระยะเวลา 4 เดือน
ทองถิ่นจังหวัดพะเยา
(มิ.ย.-ก.ย.62)
(2) พัฒนาและสงเสริมการจัด
กิจกรรมเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสําหรับนักเรียน
(3) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับผูบริหาร
(4) นิเทศ บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(1) ประชุมคณะทํางานและ
ระยะเวลา 4 เดือน
วิทยากรในการจัดอบรม
(มิ.ย.-ก.ย.62)
ขยายผล Boot Camp
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ขยายผล Boot Camp และ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
(3) นิเทศ ติดตาม การขยายผล
Boot Camp และพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

400,000

63,890

36

ที่

โครงการ/วัตถุประสงค

2.16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เปาหมาย
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 85 โรงเรียน
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
(ขยายโอกาส) จํานวน 28 โรง
รวม 113 โรง

กิจกรรมดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะที่ 1.จัดทําขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาทั้งสองระดับใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 2.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทาง
การประเมินภายในในรูปแบบใหม
จํานวน 2 วัน วันแรก- เปนภาค
ความรูและทฤษฏี
วันที่สอง-เปนภาคปฏิบตั ิ การ
นําเสนอผลการพัฒนาและ
ความกาวหนาของสถานศึกษา
เปนกลุมโรงเรียน
ระยะที่ 3 แบงโรงเรียนออกเปน
6 กลุมเพื่อจัดทํากิจกรรมประเมิน
ภายในกลุม โรงเรียน
ระยะที่ 4 เปนการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานทั้งสองระยะ
ระยะที่ 5 นําเสนอการนิเทศ
รายงานเปนเลม
ตอผูบังคับบัญชา

ระยะเวลา 4 เดือน
(มิ.ย.-ก.ย.62)

56,100

หมายเหตุ

37

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
ลําดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

คาใชจายการบริหารจัดการสํานักงาน
1. คาใชสอย(คาเบี้ยเลี้ยง,คาที่พัก,คาลวงเวลา,คาอาหารฯ)
2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
3. คาสาธารณูปโภค

2

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปการศึกษา 2562
(มิ.ย. - ก.ค. 2562)
(มิ.ย. - ก.ย. 2562)
(มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

200,000
20,000
100,000





คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ
กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา

โรงเรียนที่เปนตัวแทน
หนวยขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมระดับเครือขาย
กลุมโรงเรียนของสพป.
พะเยาเขต 1 จํานวน 6
โรงเรียน
1.ทุกสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
สพป.พะเยา เขต 1เขารับการ
ประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา อยางนอย
๑ ศูนย

70,000



70,000.00
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หมายเหตุ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
ลําดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปการศึกษา 2562
(มิ.ย. - ก.ค. 2562)
(มิ.ย. - ก.ย. 2562)
(มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

2.ทุกสถานศึกษาพอเพียงใน
สังกัด สพป.พะเยา เขต 1ไดรับ
การคัดเลือกผลงานของ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับประเทศ
อยางนอยกลุมละ 1 โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรง
กิจกรรม ฝกอบรมทบทวนการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษา
2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"

กิจกรรม การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย
กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา
904 หลักสูตรหลักประจํา รุนที่ 2/2561 "เปนเปา
เปนแมพิมพ"



108,890

กลุมเปาหมายจํานวน 420
คน จาก สพป.พะเยา เขต
1 ,สพป.พะเยา เขต 2,
กรมเจาทาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

40,500
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หมายเหตุ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
ลําดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปการศึกษา 2562
(มิ.ย. - ก.ค. 2562)
(มิ.ย. - ก.ย. 2562)
(มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)



80,000

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
52 โรง

2.4 โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership
School Project
กิจกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project 1. โรงเรียนชุมชนบานแมใส

-



2. โรงเรียนไทยรัฐ46 (ดอกคําใต)

3. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
กิจกรรม อบรมผูบริหาร ครู และเจาหนาที่
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
2.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการใช
สื่อทรูปลูกปญญา

ผูบริหาร ครู และเจาหนาที่
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล

30,000



ร.ร.ประชารัฐ

20,000
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หมายเหตุ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
ลําดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

2.7 โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน
กิจกรรม 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครู และนักเรียนในสังกัด
๒. สื่อเพื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย
2. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สพป.พะเยา เขต 1
2.8 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
กิจกรรม พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2.9 โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน
กิจกรรม บริหารจัดการกลุม โรงเรียน 6 กลุม

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปการศึกษา 2562
(มิ.ย. - ก.ค. 2562)
(มิ.ย. - ก.ย. 2562)
(มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)


80,300
200,000
27,550

พัฒนาและจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลกับ
สถานศึกษาในสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

100,000

กลุมโรงเรียน ๖ กลุม สังกัด
สพป.พะเยา 1 กลุมเมือง
1,2 กลุมดอกคําใต 1,2
กลุมแมใจ กลุมภูกามยาว

300,000
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หมายเหตุ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
ลําดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
55 แหง ในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปการศึกษา 2562
(มิ.ย. - ก.ค. 2562)
(มิ.ย. - ก.ย. 2562)
(มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)


-

2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครู โรงเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนในสังกัด
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

200,000



จํานวน 84 โรงเรียน

2.12 โครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําป
2562
2.13 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
กิจกรรม อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนรู
สําหรับสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จํานวน 84 โรง
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จํานวน 84 โรง

25,000

-
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หมายเหตุ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1
ลําดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

2.14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับการพัฒนา สถานศึกษาในสังกัด สพป.
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
พะเยา เขต 1
(Greater Mekong Sub-region (GMS)
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2.15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
กิจกรรม สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง

ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
ระยะ 2 เดือน
ระยะ 4 เดือน
สิ้นปการศึกษา 2562
(มิ.ย. - ก.ค. 2562)
(มิ.ย. - ก.ย. 2562)
(มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

400,000



ครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เครือขายละ
12 คน
จํานวน 72 คน

63,890



1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 84 โรงเรียน
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
(ขยายโอกาส)
จํานวน 28 โรงเรียน
รวมจํานวน 113 โรง

56,100



ลงชื่อ.................................................. ผูรับรองขอมูล
(นายประถม เชื้อหมอ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

ลงชื่อ.................................................. ผูรายงานขอมูล
(นางนงลักษณ จําปานคร)
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
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แผนพัฒนา
จังหวัด

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ที่ ๑๔๐ / 256๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง จัดเรียงลําดับโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
********************

เพื่อใหการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ของสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เกิด ประสิทธิ ภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ
เปนไปอยางตอเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองประธานกรรมการ
พะเยา เขต 1
3. นายสุขุม พรหมเสน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
พะเยา เขต 1
4. นายณัฐพล สุวรรณลพ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
พะเยา เขต 1
5. นายสงัด ปนตานา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
6. นายนิคม ขจรคํา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ขันคํา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางชไมพร ปวงคํา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
9. นางโสภี คําชูสังข
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน
กรรมการ
10. นางสมบูรณ เรืองงาม
ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นายนเรศ เชื้อทหาร
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
12. นางพัชริน ศุภกิจโกศล
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
13. นายรัชชาพงษ ตอมคํา
ผูอ ํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
14. นางนันทภัค จันทรสาห
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กรรมการ
17. นางนงลักษณ จําปานคร ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
กรรมการและเลขานุการ
18 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการ…

-๒–
ใหคณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง จัดเรียงลําดับโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีหนาที่และ
รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบแผนงาน /โครงการ ใหความสอดคลองตามยุทธศาสตร งบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติ
2. จัดเรียงลําดับความสําคัญ ของแผนงานโครงการ
3. ติดตามการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

