คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานราชการสวนกลางที่
ตั้งอยูในภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหนาที่
ตามกฎหมายในการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงเปนภารกิจที่สําคัญอันดับแรก เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) โดยผานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของ คสช. กําหนดกลยุทธที่มุงเนนการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูมืออาชีพ สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสว นรวม
หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕)
จักเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความชัดเจน สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาทุกสวนที่เกี่ยวของจะนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พฤษภาคม 256๒

สารบัญ
หนา

คํานํา

สวนที่ ๑ สภาพการจัดการศึกษา
๑ ความเปนมาและความสําคัญ
• บทบาท อํานาจหนาที่
• สถานที่ตั้ง
• โครงสรางการบริหารงาน
• ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
• ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สวนที่ ๒ นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา
• การพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราโชบายพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
• ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ
• แผนการศึกษาแหงชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
• แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา
• ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา
• แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
แผนผังการเชื่อมโยงและสอดคลองของยุทธศาสตรดานการศึกษา
สวนที่ ๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
• ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) สภาพแวดลอมภายใน (2s-4m)
• ผลการวิเคราะหสภาพองคกร

๑
๑
๓
๔
๙
๑๐
๑๑

๑๓
๓๑
๓๖
๓๘
๔๐
๔๒
๔๓

หนา
สวนที่ ๔ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
• วิสัยทัศน
• พันธกิจ
• คานิยมองคกร
• เปาประสงค
• เปาประสงคเชิงกลยุทธ
• แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (ตัวชี้วดั และคาเปาหมายรายป)
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สวนที่ ๕ โครงการตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
• ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๕๘
• ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
๖๑
• ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สูการเปนมืออาชีพ
๖๗
• ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
๗๑
• ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
๗๔
• ยุทธศาสตรที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม
๗๖
สวนที่ ๖ การบริหารแผนสูก ารปฏิบัติ
• หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ
• การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ
• การติดตามประเมินผลตามแผน

ภาคผนวก

๘๒
๘๒
๘๓

- คําสั่งแตงตั้งทํางาน จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ใหเปนปจจุบัน และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑

สภาพการจัดการศึกษา

สวนที่ ๑
สภาพการจัดการศึกษา
๑. ความเปนมาและความสําคัญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนราชการ จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ 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. ๒๕๖๐ ประกอบดวย
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง
กับ นโยบาย มาตรฐานการศึ กษา แผนการศึกษา แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้น ฐานและความต องการของ
ทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑๐. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ดานการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๒. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ รองรับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการศึ ก ษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ ง ส ว นราชการภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของจังหวัดพะเยาและขอเสนอเชิงยุทธศาสตรใน
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
จึงกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม อันจะนําไปสูเปาหมายการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
๒.๒ เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต ๑ ไปสูการปฏิบัติ
๓. เปาหมายรวมของการพัฒนา
๓.๑ เปาหมายที่เกิดกับผูเรียนและประชากรวัยเรียน
(๑) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
(๒) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแขงขัน
(๓) ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตาม
สิทธิอยางเทาเทียมและเสมอภาค
๓.๒ เปาหมายที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๓.๓ เปาหมายที่เกิดกับองคกร
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต ๑ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ตั้งอยูที่ 598 หมู 11 ถนนสนามกีฬา
ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดพะเยาจํานวน ๓๗๘ หมูบาน ๓๖ ตําบล ๑๕ องคการบริหารสวนตําบล ๑๙ เทศบาลตําบล ๔ อําเภอ
ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว
อําเภอเมืองพะเยา
อําเภอแมใจ
อําเภอดอกคําใต
อําเภอภูกามยาว

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพื้นที่การศึกษา
และเปนที่ตั้งของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร

แผนที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓

โครงสรางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต ๑

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

๘๕ โรงเรียน

กลุมเมืองพะเยา ๑
โรงเรียน

กลุมเมืองพะเยา ๒
โรงเรียน

กลุมดอกคําใต ๑
โรงเรียน

กลุมดอกคําใต ๒
โรงเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

กลุมแมใจ
โรงเรียน

กลุมภูกามยาว
โรงเรียน

๔

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
นายประถม เชื้อหมอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุมกฎหมายและคดี

นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑

กลุมนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา

กลุม
บริหาร
งานบุคคล

กศจ.พะเยา

กลุมพัฒนาครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑

นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑

กลุม
นโยบาย
และแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

กลุมสงเสริม
การจัดการ
ศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุม
อํานวยการ

กลุมบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย

กลุมสงเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

๕

บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
จํานวนขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอไปนี้
๑. บุคลากรสํานักงาน
๑.๑ ขาราชการ
สายงาน
สายงาน (ตําแหนง)
๑.ผูอํานวยการ สพท.
๒.รองผูอํานวยการ สพท.
๓.ศึกษานิเทศก
รวม (๑)
๔.เจาพนักงานธุรการ
๕.เจาพนักงานการเงินและบัญชี
๖.นักจัดการงานทั่วไป
๗.นักวิชาการเงินและบัญชี
๘.นักวิชาการพัสดุ
๙.นักทรัพยากรบุคคล
๑๐.นิติกร
๑๑.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
๑๒.นักวิชาการศึกษา
๑๓.นักวิชาการคอมพิวเตอร
14.เจาพนักงานพัสดุ
15.นักประชาสัมพันธ
รวม(๒)
รวมทั้งสิ้น

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน
ชํานาญ
ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงาน
อาวุโส
งาน
การ

3
3

2
1
2

2
5

1

5
3
5
1

1
4

ชํานาญ
การ

3

2๑

ชํานาญ
ไมมี
เชี่ยว
การ
วิทยะ
ชาญ
พิเศษ
ฐานะ

1
3
6
10

รวม
(คน)

รอยละ

13

1
1
1
1
2
2
1
๙

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

37 ๑๐๐.๐๐
50

๖

๑.๒ อัตราจาง
สายงาน
๑. พนักงานทําความสะอาด
๒. เวร-ยาม
๓. พนักงานพิมพ
๔. พนักงานราชการ
รวม

จํานวน
๒
๑
๑
๑
๕

รอยละ

๒. บุคลากรในสถานศึกษา

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังตอไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

ตําแหนง

ขาราชการครู
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผูสอน
ครูผูชวย
รวมขาราชการครู
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
อัตราจาง
๗.๑ ครูอัตราจาง
๗.๒ เจาหนาที่ธุรการ
๗.๓ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๗.๔ 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

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๗

๕
๖
๗

๓. จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจํานวน 9,716 คน และปการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน 9,526 คน
ลดลง จากปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ............... โดยมีนักเรียนแตละระดับ ดังนี้
ระดับชั้น
ระดับกอนประถมศึกษา
-ชั้นอนุบาลปที่ ๑
-ชั้นอนุบาลปที่ ๒
-ชั้นอนุบาลปที่ ๓
รวมระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
รวมระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
ปการศึกษา ๒๕๖๐
ปการศึกษา ๒๕๖๑
(ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) (ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
78
841
933
1,847

218
751
898
1,867

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

361
404
340
1,105
9,716

359
355
389
1,103
9,526

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๘

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ไดดําเนินงานโครงการ
ในประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
ตารางแผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลยุทธที่
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การผลิตและพัฒนาครู
การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ
ICT เพื่อการศึกษา (ใชเงินเหลือจาย ๒๔๙,๐๐๐ บาท)
การบริหารจัดการ
รวมงบประมาณ
จัดสรรใหกลุมโรงเรียน ๖ กลุม กลุมละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่จากสํานักตางๆ จัดสรร

จํานวนโครงการ
๑๔
๒๒
๔

งบประมาณ
๑,๔๐๐,๐๐๐
๑,๐๘๐,๐๔๐
๔๐๗,๘๐๐

๑

๑๕,๐๐๐

๑
๒๕

๕๐๐,๐๐๐
๔,๑๙๗,๑๖๐
๙๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

ตารางแผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่
จํานวนโครงการ งบประมาณ
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๕
๔๐๐,๓๔๕
๒. พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
๕
๑,๔๔๙,๑๐๐
ความสามารถในการแขงขัน
3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗
๑,๒๗๓,๔๐๐
4. ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี
๓
งปม.จาก สพฐ.
คุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑
๔๗,๗๐๐
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม
๑๔
๑,๔๓๕,๗๖๐.๐๐
รวมงบประมาณ
๔,๖๐๖,๓๐๕.๐๐

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๙

ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตารางผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวน
รวม
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ
๒
ดี
๓
ดีมาก
๓
๓.๖๗

ดีมาก
ดีเยี่ยม

๓

ดีมาก

๔

ดีเยี่ยม

๒.๘๑

ดีมาก

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๐

นโยบายที่เกี่ยวของกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑

สวนที่ ๒
นโยบายที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ไดนําบริบทที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ดังนี้

๑. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกีย่ วของกับภารกิจการจัดการศึกษา

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา ไดแก มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการให เด็กเล็ก
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและ
สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวม
ในการดําเนินการดวย
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา ตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
ในการจั ดการศึ กษาทุ กระดับ โดยรั ฐมี หนาที่ดําเนิน การ กํากับ สงเสริมและสนับ สนุนใหการจัดการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไป
ตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบ ตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

๑.๒ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ ๒๐ ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) มี ๖ ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความมั่นคง ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายใน
และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๒.๕ การลงทุน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารและ
การวิจัยและพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๑

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๓.๑
การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต ให ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓.๒
การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ใ ห มีคุ ณ ภาพเท า เที ย ม ทั่ ว ถึ ง และยุ ท ธศาสตร ที่ ๓.๓
การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๔.๑ การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุ ทธศาสตร ท่ี ๖ ด า นการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ไดแ ก
ยุทธศาสตรที่ ๖.๑ การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสมและ
ยุทธศาสตรที่ ๖.๔ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ป
มียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย
การพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น คนในสังคมไทยทุกชวงวัย
มีทักษะ ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น และคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑.๔ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิ ติบั ญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
มีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
นโยบายที่ ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู นโยบายที่ ๔.๓ ให องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูป
การศึกษา นโยบายที่ ๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต นโยบายที่ ๔.๖ พัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๒

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม ไดแก นโยบายที่ ๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอน
ที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน
ในภาคเอกชนและการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ ๙ การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พยากร และการสร า งสมดุ ล ระหว า ง
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก นโยบายที่ ๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ
และน้ําเสีย และนโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล การปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ไดแก นโยบายที่ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๒. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๑ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อใช
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมือง ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่ อนํ า ประเทศไทยกาวข ามกับ ดักประเทศที่มีร ายไดป านกลาง และความเหลื่อมล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๒. การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร า งขี ด ความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
๔. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
๕. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๓

๒.๒ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได น อ มนํ า หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาประยุ กต ใช เปน กรอบในการ
ดําเนินงาน และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
๒. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
๒. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
๔. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๒. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาประเทศ
๔. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๖. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๓ จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
นายธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและ
จุดเนนเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ
๒.๓.๑ น อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ สื บ สานพระราชปณิธ านและพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอัน
สูงสุด และมอบเปนนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๔

๑) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสําคัญวา (๑) “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกตอง (๒) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม (Character Education)”
๒) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(๑) นักเรียน
“ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง มิใช
สอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้นแตตอง
ใหเด็กแขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน
ชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“เราต อ งฝ ก หั ด ให นั ก เรี ย นรู จั ก ทํ า งานร ว มกั น เป น กลุ ม เป น หมู ค ณะมากขึ้ น
จะไดมีความสามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕)
(๒) ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวน
ไมพอ และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผล
ตามที่ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึก
โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการ
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครู ที่แทจริง คือมีความรัก
ความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยายไป
ยายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”
(๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได
ตําแหนงและเงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทนระบบ
ไม ยุ ติ ธ รรม เราต อ งเปลี่ ย นระเบี ย บตรงจุด นี้ การสอนหนัง สือ ตอ งถือ วา เปน ความดีค วามชอบ หากคน
ใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
“ครู บ างส ว นเวลาสอนนัก เรีย นจะสอนไมห มดแตเ ก็บ ไวบ างสว น หากนัก เรีย น
ตองการรูทั้งหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม”
(๕ ก.ค.๒๕๕๕)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๕

๒.๓.๒ การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาที่จะ
ดําเนินการ ๖ ดาน คือ
(๑) ความมั่นคง
(๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓.๓ จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๒) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
๓) กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
๔) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม
๒.๓.๔ จุ ด เน น สํ า คั ญ นโยบาย แนวทางหลั ก การดํ า เนิ น งานและโครงการสํ า คั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
๑) ดานความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อนโดยใช
รูปแบบ Active Learning
๒) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๒.๑) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
๒.๑.๑) พัฒ นาวิช าภาษาอัง กฤษในสถานศึก ษาสัง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง
๒.๑.๒) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
๒.๑.๓) พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
โดยป ๒๕๖๐ จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๖

๓) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
๓.๑) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๓.๑.๑) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
๑) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รั บ ผิ ด ชอบ
ดูเด็กระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นอนุบาล ๒ (เด็กอายุ ๔ - ๕ ป)
๒) หนวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก
(เด็กอายุ ๓ ป)
๓.๑.๒) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๑) เรื่ อ งคุ ณ ธรรม เน น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ใ นเด็ ก
เยาวชนและตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธและโครงการยุวทูตความดี
๒) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
๓.๑.๓) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
๑) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม ๓ วิชาซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา
ภูมิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน
ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
๓) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบ าลฟงและการ
ปรับปรุงหองสมุด
๔) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning
ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
๓.๑.๔) การวัดและประเมินผล
๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น
๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
๓) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป
คณะทํางานออกขอสอบ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๗

๓.๒) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑) การสรรหาครู
๑) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบให สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา)
๒) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
๓.๒.๒) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
๓.๒.๓) การพัฒนาครู การอบรมครู
๑) หลั ก สู ต รในการอบรมครู ใ ห มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การได รั บ
วิทยฐานะ และการไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ
๒) หน วยดํ าเนิ นการ ให หน วยงานกลางการพั ฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากร ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๔) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.๑ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
๔.๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึ กษาให ส ามารถใช ป ระโยชน รว มกั น ทั้งดานโครงสรางพื้น ฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
๔.๓ จั ดระบบการคัดเลือกเขาเรีย นมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความ
เทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
๕) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร า งจิ ต สํ า นึ ก /ความตระหนั ก ในการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๖) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๖.๑) เรื่องกฎหมาย
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสอดคลองกับยุคปจจุบัน
๖.๒) ปรับโครงสรางการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ งานของหน ว ยงานภายในส ว นกลางเพื่ อ ลดความซ้ํา ซ อ นใน
การทํางาน และปรั บ ปรุ งการบริ ห ารงานเพื่อรองรับ สํานักงานศึก ษาธิก ารภาคและสํา นัก งานศึก ษาธิก าร
จั งหวั ด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๘

๗.๕ การขั บ เคลื่ อ น กํ า กับ และการติ ด ตามการนํ า จุ ด เนน เชิง นโยบายรัฐ มนตรี วา การ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน
๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
๒.๔ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรดังนี้
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
๑) จั ดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร า งความมั่น คงของสถาบัน หลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) พัฒ นาศั กยภาพผูเ รี ย นเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนให มี
ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๓) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
๔) สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
๕) สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
๖) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการ และส ง เสริ ม ให ทุก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการจั ด
การศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๑๙

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผูเ กี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้ นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรี ยนเพื่อการเรียนรู ในทุกมิ ติ เป น
โรงเรียนนวัตกรรม
ยุทธศาสตร
๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงานไว ๖ ดาน ดังนี้

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(๑) การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
(๒) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน
(๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
(๕) การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๐

กับบริบท

แนวทางการดําเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง
(2) ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสม

(3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอน
ตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท
(4) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝ ง ทะเล และเกาะแก ง ให จั ด การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(5) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และ เกาะแกง ควรทําอยางไร”
ผานชองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ
(6) การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook
และ Line เปนตน
(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสําหรับ การพั ฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเ รีย นกลุมชาติพัน ธุ กลุ มที่ ดอยโอกาส และกลุ มที่ อยู ในพื้น ที่
หางไกลทุรกันดาร
(10) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ ๒
(11) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน
รายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education)
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
๒๑ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึ ดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข และเปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัด
การเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๑

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรูใหผูเรีย นแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเป นประมุข มี ทัศนคติที่ดีต อบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเปนเลิศดานวิชาการ
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพื่อที่จะ
เขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอ
(3) การพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(5) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(6) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมใหมี
พัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
(7) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน ๓ ดาน
1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
(8) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(9) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(10) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง
(Active Learning)
(๑๐) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๒

(๑๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ
บันได ๕ ขั้น (IS: Independent Study)
(๑๒) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(๑๓) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA
ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน
(๑๔) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน
(๑๕) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
(๑๖) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละ
ดาน
(๑๗) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปน
หองเรียน เฉพาะดาน
(๑๘) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม
มีความสุข

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

แนวทางการดําเนินการ
(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะ
และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่
ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของอนามัย
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
ในทุกชวงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๓

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
แนวทางการดําเนินการ
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
หนวยบริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย

(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

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

(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และ

(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่น

(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษใน
ดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล
(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๔

(15) เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง

(16) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ
จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง
(18) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(19) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(20) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการจังหวัด
(21) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองใน
พื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
(22) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเ รี ยนเป นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (KnowledgeBased Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑.สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางการดําเนินการ
(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู
(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ ๒๐ ป
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๕

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรที่มี
คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด
ประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรู
ทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับ
การพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ
แตกตาง (Differentiated Instruction)
(๑๐) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(๑๑) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู
ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(๑๒) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(๑๓) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face
Training
(๑๔) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ ๕ ป (ประเมิน
๓๖๐ องศา)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ทั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
นโยบายที่ ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๑.รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
แนวทางการดําเนินการ
(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ วาง
แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (๐-๖ ป)
(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางโอกาส
ใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เชน
1) ป จ จั ย ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เช น อาคารเรี ย น อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน
2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ดานการบริหารจัดการ
4) ดานงบประมาณ
5) ดานความปลอดภัย และ
6) ดาน Digital Technology
(2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมี สวนรวม
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ และ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดานความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม
เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๒๘

นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)
2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs”
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู
(6) ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ ๔ ดาน ใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ๔ ดาน
ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
(Digital Transformation)
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรี ย นนวั ตกรรม โรงเรีย นรว มพัฒ นา โรงเรีย นประชารั ฐ โรงเรีย นคุ ณธรรม โรงเรี ย น
หองเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(๑๐) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
เชน การบริหารจัดการแบบกลุม โรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
1) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการ อื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
2) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
3) สถานศึ กษามี อิส ระในการบริห ารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตาม
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดานความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อให
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
แนวทางการดําเนินงาน
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานข อมูลการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษยของประเทศไทยที่ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล สามารถประเมิ น
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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(2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุ
แตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา
๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งพรอมสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เปาประสงค
๑. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
๒. จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น
๓. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการคาชายแดน เพิ่มขึ้น
๔. สังคม ชุมชน มีความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิด
ภาวะโลกรอน
๖. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย สังคมเขมแข็ง
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย
- พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
- ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- พัฒนาการคา การลงทุน
- พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรมเชื่อมโยงสูกลุมจังหวัด ประเทศเพื่อนบานและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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กลยุทธที่ ๒ สรางสังคมเอื้ออาทร ภายใตอัตลักษณคุณคาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัยเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ ๓ - สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตปา เขตชุมชน และเขตเมือง
- สนับสนุนการจัดการดินและน้ํา
- สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
- สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
กลยุทธที่ ๔ - สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการเสริมสราง การพิทักษ รักษสถาบัน
- ปองกัน ปราบกรามและบําบัดยาเสพติด
- เพิ่มเครือขายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
- เพิ่มศักยภาพดานความมั่นคงของจังหวัดเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๓.๒ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
พะเยา ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา
ในโลกศตวรรษที่ ๒๑”
พันธกิจ
๑. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
๓. การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคหลัก
๑. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
๓. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางเหมาะสม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๒

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ
๑.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๑) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ
๒) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี
๓) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ
ทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต)
๔) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด
๕) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
๖) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
๗) โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๘) โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด
๙) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
๑.๒ ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ
๑) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประเด็นยุทธศาสตร ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
กลยุทธ
๒.๑ ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
๒) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ
๓) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและ
สถานประกอบการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๓

๒.๒ สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
๑) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ ๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร ๓ พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธ
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
๑) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา
๓.๒ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานที่
๑) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา
๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
๑) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)
๓.๔ พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๑) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
๓.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
๑) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
๓) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ ๒๑
๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประเด็นยุทธศาสตร ๔ สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ
๔.๑ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต
สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง
๒) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจําป ๒๕๖๒
๓) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)
จังหวัดพะเยา
๔.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย
๑) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน ประจําป ๒๕๖๒
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๔

ประเด็นยุทธศาสตร ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
๕.๑ สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต
๑) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม
๒) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
๔) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
๕) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
๖) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๕.๒ สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ
๖.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
๑) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ตามบาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๕

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๖

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๗

การศึกษาสถานภาพของ
เขตพื้นที่การศึกษา

สวนที่ ๓
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 มี ดังนี้
• ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
ดานโครงสรางนโยบาย (Structure : S1)
1. การบริหารจัดการ สพป.พะเยา เขต 1 มีความ 1. การบริหารมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางบอย สงผลตอ
เชื่อมั่นและไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เนื่องจาก การปฏิบัติงานตามภารกิจและความไมมั่นใจใน
การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมกอใหเกิด สถานภาพ
ในการบริหารจัดการ
2. สพป.พะเยา เขต 1 มีโครงสรางและมีการกําหนด
กรอบภาระงานอยางชัดเจนสงผลใหการทํางานมีการ
ตรวจสอบกลั่นกรองและติดตามกํากับใหเปนไปตาม
นโยบายและทิศทางไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานผลผลิตและการบริการ (Products and Service : S2)
๑.การใหบริการของ สพป.พะเยา เขต 1 สะดวก
๑.การใหบริการของกลุมบางกลุมยังไมสามารถ
รวดเร็วทั่วถึง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีและ
ใหบริการไดอยางทัดเทียมกันในทุกกลุม เนื่องจาก
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายชองทาง
ขอจํากัดดานบุคลากรยังขาดความรูความสามารถและ
และมีบริการ one stop-service
วัสดุอุปกรณ
ดานบุคลากร (Man : M1)
๑.ปริมาณบุคลากรของกลุมตางๆ สวนใหญเปนไป
๑. การจัดการเรียนการสอนของบางโรงเรียนยังไม
ตามกรอบอัตรากําลัง ตามโครงสรางที่สพฐ.กําหนด เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากนโยบายในการโยกยายมี
สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและ ความซับซอนและยุงยากทําใหไมสามารถรับยายและ
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่มีคุณภาพ
บรรจุครูไดทันที่
เชนO-net สูงขึ้น
๒.บุคลากรบางสวนไดรับการพัฒนาแตไมนําไปสูการ
๒.บุคลากรสวนใหญมีความตระหนักและรับผิดชอบ ปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหเกิดปญหาในองคกร
ในบทบาทหนาที่ของตนเอง สงผลใหการจัดการเรียน ๓.บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทําใหผล
การสอนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
การทํางานไมเต็มศักยภาพ
๓.บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหมี
๔. การรับยายบุลลากรของ สพป.พะเยา เขต 1
ความรูความสามารถ และสามารถนําไปใชในการ
บางตําแหนง ไดรับบุคลากรที่มีอายุงานนาน ทําให
ทํางาน
เปลี่ยนแปลงไดยาก
๔.บุคลากรไดรับการพัฒนา ตามความตองการของ
ตนเอง สงผลใหมีความชํานาญตามบทบาทหนาที่
ของตนเอง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๘

จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2)
๑. การบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี พัสดุของ
๑.การเบิกจายงบประมาณของ สพป.พะเยา เขต 1
สพป.เขต ๑ มีประสิทธิภาพและมีความผิดพลาดนอย ยังไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากการขาดแคลน
บุคลากร และพัสดุไมเพียงพอ
เนื่องบุคลากรมีความรู ความสามารถและความ
๒.บุคลากรบางสวนขาดขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
๒. การบริหารจัดการดานการเงินที่ไดรับการจัดสรร เนื่องการดําเนินงานดานการเงินมีหลายมาตรฐานและ
ไมมีความยืดหยุน
สูสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ทําใหการ
บริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สงผลตอ ๓. การบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุ และการ
จัดทําเอกสารชดใชเงินยืมบางครั้ง ไมชัดเจนทําใหเกิด
คุณภาพของผูเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
ความผิดพลาดการเบิกจายเงิน ทําใหเสียเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ดานวัสดุอุปกรณ (Material : M3)
1. การบริหารจัดการดานพัสดุ มีความโปรงใส
๑. การจัดซื้อพัสดุบางรายการไดรับพัสดุ อุปกรณที่ไมมี
เนื่องจากมีแผนงานโครงการที่รองรับ และมีระเบียบ คุณภาพ เนื่องจากคุณลักษณะถูกกําหนดมาจาก
ในการเบิกจายวัสดุที่ชัดเจน
สวนกลางและ สพป.ไมสวนรวมในการกําหนด
๒. การจัดซื้อพัสดุตามคุณลักษณะที่กําหนดตาม
คุณลักษณะ
ระเบียบและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม
เปาหมาย เนื่องจากมีแผนงานโครงการในการ
ดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการ (Management : M4 )
1.การบริหารจัดการ สพป.พะเยาเขต 1 เปนไปอยาง ๑.การประชาสัมพันธยังไมสามารถทําไดอยางมี
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรมีสวน ประสิทธิภาพเนื่องจากไมมีบุคลากรดานการ
รวมในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีการจัดประชุม ประชาสัมพันธและขาดวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
รวมระหวาง ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุม/หนวย
เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการบริหารของเขตอยู
เสมอ
๒. การบริหารจัดการระหวาง สพป.พะเยาเขต 1
กับโรงเรียน เปนอยางมีธรรมาภิบาล เนื่องจาก สพป.
มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มี
กรรมการที่เปนตัวแทนของทุกกลุมโรงเรียน ในการ
พิจารณาตองตัดสินใจ ในทุกภารกิจของ สพป

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๓๙

• ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats) (ปจจัยภัยคุกคามตอการทํางาน)
ดานสังคมและวัฒนธรรม (Society Cultural Factor : S)
1.ชุมชนของเขตบริการ สพป.พะเยา เขต 1 มีอาชีพที่
1.อัตราการเกิดของประชาชนจังหวัดพะเยาลดลง
หลากหลาย ทําใหมีรายไดสงผลตอการสงเสริมสนับสนุน ทําใหจํานวนนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง มีผลตอ
ใหนักเรียนไดเรียนอยางมีคุณภาพ
การบริหารจัดการและการรับอุดหนุนงบประมาณ
รายหัวลดลง
2.ชุมชนของเขตบริการ สพป.พะเยา เขต 1 สวนใหญ
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความรักสามัคคี ใน 2.ทักษะในวิชาชีพของประชาชนหลายกลุมในพื้นที่
กลุมเครือญาติกอใหเกิดพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึง
จังหวัดพะเยามีความเหลื่อมล้ําในเรื่องรายได
ประสงค อันจะสงผลตอการเรียนรูของเด็ก
กอใหเกิดความไมเทาเทียมในการรับการศึกษา
3. วัฒนธรรมการแสดงความเคารพและศรัทธาในผู
3.ความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณี
อาวุโสของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาสงผลตอการมี
และความเชื่อที่แตกตางกันของประชาชนบางพื้นที่
สัมมาคารวะของเด็ก เชื่อฟงยอมรับตอการอบรมสั่งสอน สงผลใหสถานศึกษาตองจัดรูปแบบกระบวนการ
ของครู
จัดการที่หลากหลาย มีผลกระทบตอการจัด
4.สถาบันครอบครัวของชุมชนพื้นที่จังหวัดพะเยาสวน
บุคลากรและงบประมาณ
ใหญมีความเขมแข็งสงผลตอการสรางภูมิคุมกันและ
4.การไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกที่ไม
ทักษะชีวิตใหกับเด็กนักเรียนไดอยางมุงมั่นตั้งใจ
เหมาะสมของประชาชนบางกลุม สงผลให
5. ประชาชนพื้นที่จังหวัดพะเยา สวนใหญไดรับความ
พฤติกรรมและคานิยมเปลี่ยนไปที่ไมเหมาะสมและ
ชวยเหลือจากรัฐบาลสงผลตอการมีรายไดอยางเพียงพอ เปนอยางที่ไมเหมาะสมกับนักเรียน
ในการสงบุตรหลานไดเรียนที่มีคุณภาพและดํารงชีวิตอยู 5.ปญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก ความ
ในสังคมที่นาอยูอยางปลอดภัย
ยากจน สงผลใหสถานศึกษาตองเพิ่มความดูแลเอา
ใจใสและจัดกิจกรรมเพื่อปองกันซึ่งบางเรื่องเปน
เรื่องที่สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการได
6.ชุมชน/ผูปกครองบางสวนมีคานิยมนําบุตรหลาน
มาเรียนในเมืองสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก เกิดการ
ยุบสถานศึกษาและมีอุบัติเหตุในการเดินทาง
บอยครั้ง นอกจากนี้ นักเรียนบางคนเรียนไมทัน
เพื่อนกลับไปเรียนที่โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ดานเทคโนโลยี (Technological Factor : T)
๑.ความทันสมัยของเทคโนโลยีสงผลใหการทํางานสะดวก ๑.ความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหบุคลากรบางคน
รวดเร็วถูกตองแมนยําประหยัดเวลา งบประมาณและ
ปรับตัวไมทันใชไมเปนจึงไมสามารถนําไปใช
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
ประโยชนเทาที่ควร
๒.นโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนสงผลตอ ๒.ความเจริญเทคโนโลยีเพิ่มภาระดานงบประมาณ
การจัดการเรียนรูของผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ของโรงเรียนทําใหงบประมาณไมเพียงพอคา
คุณภาพเทาเทียมและสามารถใชติดตอสื่อสารไดทุกทีทุก สาธารณูปโภคสูงขึ้นและนําไปใชผิดวัตถุประสงค
เวลา
กอใหเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียตอหนวยงาน
และองคกร ทําใหนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมที่ไม
๓.นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีมีคุณประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนกาวทันโลกแหงการ เหมาะสม
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๐

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (ภัยคุกคาม) (Threats)
ดานเศรษฐกิจ (Economic Factor : E)
๑.ภาวะเศรษฐกิจที่ดีทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขา ๑.เศรษฐกิจดีขึ้นผูปกครองมีรายไดเพิ่มขึ้นสนับสนุนให
เรียนในโรงเรียนที่มีความพรอม/โรงเรียนเอกชนตาม เด็กใชสื่อและเทคโนโลยีในทางที่ไมถูกตองเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาสังคม
สถานะของตนเอง ทําใหนักเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๒.ภาวะเศรษฐกิจที่ดีทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขา
๒.ภาวะเศรษฐกิจที่ดีทําใหผูปครองหรือชุมชน
เรียนในโรงเรียนที่มีความพรอม/โรงเรียนเอกชนตาม
บางสวนมีรายไดสามารถสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษา เชน สื่อการเรียนรูอุปกรณ สถานะของตนเอง ทําใหจํานวนนักเรียนในสังกัด สพป.
พะเยา เขต 1 มีจํานวนลดลง
ตาง ๆ คอมพิวเตอร ฯลฯ
๓.เศรษฐกิจดีทําใหผูปกครองบางสวนมีศักยภาพใน
การสงบุตรหลานไปเรียนเสริม สงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เปนผลดีตอสถานศึกษา
ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor : P)
1. รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.มีนโยบาย ๑.นโยบายการสนับสนุนคาใชจายเรียนฟรี 15 ป
100 เปอรเซ็นตยังไมเพียงพอตอคาใชจายในยุค
ที่ชัดเจน ไดแก นโยบายการเพิ่มคะแนน O-NET
หนวยงานทางการศึกษาสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ ปจจุบัน
ชัดเจน สงผลตอการบริหารจัดการของหนวยงานทาง 2 .รัฐบาลกําหนดมีหนวยงานทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
การศึกษา ทั้ง สพป. และโรงเรียนสงผลตอคุณภาพ ไดแก ศธจ/ศธ.ภาค ทําใหมีการทํางานที่ซ้ําซอน
สงผลตอกระบวนการบริหารจัดการที่ลาชา สิ้นเปลือง
ผูเรียนดีขึ้น
๒.ระเบียบ/กฎหมายที่ไดรับการแกไขที่เปนปจจุบันทํา งบประมาณ
3. นโยบายดานอัตรากําลังที่ปรับอัตรากําลังบาง
ใหสงผลตอการบริหารจัดการของหนวยงานทาง
ตําแหนงของ สพป.พะเยา เขต ๑ ทําใหอัตรากําลัง
การศึกษา ทั้ง สพป. และโรงเรียน และสงผลตอ
ลดลงสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน
คุณภาพผูเรียนดีขึ้น
๓. อบจ.และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จังหวัด ให
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สงผลใหตอการบริหารจัดการของหนวยงานทาง
การศึกษา ทั้ง สพป. และโรงเรียน และสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนดีขึ้น
๔. กระทรวง และ สพฐ.มีการกระจายอํานาจในการ
บริหาร มายัง สพป.และ โรงเรียนทําใหมีการ
บริหารงานที่คลองตัว

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๑

ตารางสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) และ สภาพแวดลอมภายใน (2s-4m)
(ตารางขอ 1)

สภาพแวดลอมภายนอก
ผลตางของคะแนน
ปจจัย
จริง(โอกาส-อุปสรรค)

ดานเทคโนโลยี (T)
ดานเศรษฐกิจ ( E)
ดานสังคมและวัฒนธรรม (S)
ดานการเมืองและกฎหมาย
(P)

0.17
-0.02
-0.06
-0.08

สภาพแวดลอมภายใน (2s 4m)
ผลตางของคะแนนจริง
ปจจัย
(จุดแข็ง-จุดออน)

ดานการบริหารจัดการ (m4)
ดานโครงสรางและนโยบาย (s1)
ดานผลผลิตและการบริการ (s2)
ดานประสิทธิภาพการเงิน (m2)

0.15
0.02
0.02
0.01

ดานวัสดุทรัพยากร (m3)
ดานบุคลากร (m1)

-0.01
-0.09

ตารางสัมพันธ (SWOT Matrix) ตามขอมูล ในตารางขอ 1
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S

Tm4

Ts1

Ts2

Tm2

T

Tm3

Tm1

m4

s1

s2

m2

///

m3

m1

Em4

Es1

Es2

Em2

E

Em3

Em1

Sm4

Ss1

Ss2

Sm2

S

Sm3

Sm1

Pm4

Ps1

Ps2

Pm2

P

Pm3

Pm1

W

T

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๒

กราฟแสดงสถานภาพขององคกร
โอกาส
O

S
จุดแข็ง

W
จุดออน

T
อุปสรรค

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน จะเห็นวาจุดแรงเงาหรือจุดไขแดง

พรอมลูกศรอยูในตําแหนงไมเอื้อแตแข็ง แสดงใหเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
การบริหารจัดการ สพป.พะเยาเขต 1 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เนื่องจากมีการจัดประชุมรวมระหวาง ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุม/หนวยเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารของเขตอยูเสมอ การบริ ห ารจั ด การระหว า ง สพป.พะเยาเขต 1 กั บ โรงเรี ย น เป น อย า งมี
ธรรมาภิบาล เนื่องจาก สพป.มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มีกรรมการที่เปนตัวแทนของทุก
กลุมโรงเรีย น ในการพิจ ารณาตองตัด สินใจ ในทุกภารกิจ ของ สพป มี สภาพแวดลอมภายในที่มีความเขมแข็ง
มีโครงสราง ที่เปนเอกภาพ ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะความเปนผูนํา มีความเขมแข็งในการการบริหารจัดการ
การใหบริการ มีความสะดวกรวดเร็วทั่วถึง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลาย
ชองทางและมีบริการ one stop-service มีบุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการ
กระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล
แตปจ จัย ภายนอกไม สร างโอกาส คื อ ขาดการสนับสนุนจากภายนอกภาวะ เศรษฐกิจ กฎหมายหรือ
ระเบี ย บที่ชั ดเจน หรื อสถานการณ ก ารเมื อ ง ทํ าใหเป น อุ ป สรรคตอการดําเนิน การ เชน การรับ งบประมาณ
สนับสนุนหนวยงานภายนอก ผูปกครองบางสวนมีฐานะยากจน เด็กอาศัยอยูกับผูปกครองที่ไมใช พอ แม เนื่องจาก
พอแมตองไปทํางานตางพื้นที่ ผูปกครองบางสวนมีคานิยมนําบุตรหลานมาเรียนในเมืองสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นจํานวนมากและเกิดการยุบรวมสถานศึกษา ครูสวนใหญมีวุฒิไมตรงกับภาระงานที่สอนและรับผิดชอบ ครู
ไมครบชั้นและงบประมาณที่มีจํากัดไมเพียงพอกับความตองการสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๓

ทิศทางของแผนพัฒนา
การศึกษา สพป.พะเยา
เขต 1

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 256๑-256๔

สวนที่ 4
ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
การพั ฒ นาการศึ ก ษาของเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา จากการนํา บทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
การศึกษาชาติ พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน
การควบคุ มประเมิ น ผล ตามองค ป ระกอบของการบริ ห ารยุทธศาสตรได รูป แบบการพัฒ นาและกลยุทธ สู
ความสําเร็จ ดังนี้
แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 มีทิศทาง ยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานสูความสําเร็จ ดังนี้
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

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๔

พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร

“สุสสูสา สุตวฑฺฒนี”
การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู

P H A Y A O

P

• Professional
• ความเปนมืออาชีพ

H

• Harmony
• ความสามัคคี

A

• Accountaqbility
• ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

Y

• Youth
• เพื่อเด็กและเยาวชน

A

• Aim
• การมุง สูเปาหมายรวมกัน

O

• Ownership
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร

มุงสูความเปนเลิศ

คานิยมองคกร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๕

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) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท.........
๒) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย
และรวดเร็ว
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๔) สพป.พะเยา เขต 1 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
กลยุทธ (Strategic Issues)
กลยุ ท ธ ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๖

กลยุทธหลักและกลยุทธโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับขั้นพื้นฐาน
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๔๗

แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายป)
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัด
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
1.เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการ
1.๑ รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
ทรงเปนประมุข
1.2 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.3 รอยละของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง
2. สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
2.1 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย
พึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 2.2 รอยละของผูเรียนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัย
n/a
n/a ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
คุกคามในรูปแบบใหม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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ป65
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๑.เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมี
คุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม

๒.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัย
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
1.2 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน
ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1.3 รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
1.4 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน อยางนอย 1 ภาษา
1.5 รอยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.1 รอยละของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา
มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม สติปญ
 ญา และพรอมเขาสูการเรียน
ในระดับทีส่ ูงขึ้น
2.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน
ผานเกณฑตามชวงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6 อานคลอง เขียนคลอง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ป65
100

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

100

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

100

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

100

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

100

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

100

90

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

100
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ตัวชี้วัด
2.3 รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม
รักการอาน
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพื้นฐาน ระดับชาติ (NT) ดาน
ภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ 50
ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ในแตละ
กลุมสาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา

2.6 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิด
แกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.7 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.8 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน
2.8 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน
2.9 รอยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมหองสมุด และ
แหลงเรียนรู
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ป65
100

20

25

30

35

40

45

20

25

30

35

40

45

100

100

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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๓.การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

๔.สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัย
ไปใชในการพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัด
2.10 รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ
อยางนอย 1 หลักสูตร
2.11 รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ)
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
2.12 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนว เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3.1 รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
3.2 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
4.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับ มีผลงานวิจัย และ
นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา
4.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
80
80 100 100 100

ป65
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

100

100

100

100

80

90

100

100

100

100

80

80

80

85

90

95

n/a

100

100

100

100

100
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายและ
สรางสังคมแหงการเรียนรู

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.2 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย
๒.1 รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผน
อัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุ แตงตั้ง ตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษา
๒.2 รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
การประเมิน และการพัฒนาครูผูชวย
๓.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
n/a
100 100 100 100

ป65
100

n/a

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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นโยบายที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.3 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1.4 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน
1.5 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
1.6 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
2.1 รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาที่เหมาะสม
เต็มตามศักยภาพ
2.2 รอยละของผูเรียนไดใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
100 100 100 100 100

ป65
100

80

85

90

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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นโยบายที่ 5 ดานการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร 5 : พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1.สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน การสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มี
คุณธรรม จริยธรรม และนอมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.3 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความ
รวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
100 100 100 100 100

ป65
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
100 100 100 100 100

ป65
100

100

100

100

100

100

100

1.3 รอยละของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
1.4 รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล

100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1 รอยละของเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง
๒.๒ รอยละของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา
2.4 รอยละของเขตพื้นที่การศึกษามีการสราง
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบสวนรวม
ดวยพลังประชารัฐ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

100

100

100

100

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผน
การใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม

1.5 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน องคคณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับสงเสริม สนับสนุน
ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู
ความเขาใจสรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การกากับ ดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูล
กับสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ขอมูลพื้นฐาน
คาเปาหมาย
(Based Line)
(Target)
ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64
100 100 100 100 100

ป65
100

100

100

100

100

100

100
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โครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.256๒ – 256๕

สวนที่ 5

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
----------------------------สรุปโครงการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป พ.ศ.2561-2564
งบประมาณ (บาท)
จํานวน
กลยุทธ
โครงการ
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
9
500,000
500,000
500,000
500,000

รวม
2,000,000

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล

32

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการ
เปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

20

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

18

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

4,8000,000

กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม

6

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

29

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

รวมทั้งสิ้น

114

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,800,000

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๕๗

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป พ.ศ.2562-2565

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1.เสริมสรางความมั่นคง
ของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.๑ รอยละของสถานศึกษา ๑. โครงการขับเคลื่อนศาสตร
มีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา
พระราชา” มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรู
อยางยั่งยืน
1.2 รอยละของสถานศึกษา ๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม
ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
จริยธรรม
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึด
มั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ









จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๕๘

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

2. สงเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย และมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.3 รอยละของผูเรียนมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง
2.1 รอยละของผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12
ประการ

๓. โครงการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตรและความเปน
พลเมืองดวยกิจกรรม Active
Learning
4. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรมระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
6. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธสอดคลองกับคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
7. โครงการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะหลักสูตรแกนกลาง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ









จาก สพฐ









๑) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา

















๒) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
๓) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
๔) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๕๙

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.2 รอยละของผูเรียนที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม

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

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

















แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

๑) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๖๐

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๑.เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการพัฒนาผูเรียนอยางมี
คุณภาพดวยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม

1.1 รอยละของสถานศึกษานา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

1.2 รอยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน
ทองถิ่น และสังคม
1.3 รอยละของผูเรียนผาน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

2. โครงการพัฒนาสงเสริม
โรงเรียนคุณธรรมและสืบสาน
ศาสตรพระราชา
3. โครงการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน









จาก สพฐ









กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

4. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ English
Camp
5. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะสูความเปนเลิศดวยการ
แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ









จาก สพฐ









กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๖๑

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ





















๙. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและประถมวัย





10. โครงการพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย
11. โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนดานการอานออกเขียนได
ตามชวงวัย




6. โครงการสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูสูอาเซียนศึกษา
7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
1.5 รอยละของสถานศึกษามี 8. โครงการประเมินคุณภาพ
ระบบการวัดและประเมินผลที่มี ผูเรียนและยกระดับคุณภาพ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผูเรียนสูการประเมินระดับชาติ

2.1 รอยละของผูเรียนระดับ
กอนประถมศึกษามีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม สติปญญา และพรอมเขา
สูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะ
การอาน การเขียน ผานเกณฑ
ตามชวงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อาน
ออก เขียนได
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6
อานคลอง เขียนคลอง

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕



1.4 รอยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน อยางนอย 1 ภาษา

๒.พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรูระดับ
ขั้นพื้นฐาน

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ



จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ





จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ







จาก สพฐ







กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๖๒

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.3 รอยละของสถานศึกษาจัด 12. โครงการสงเสริมศักยภาพ
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน
ผูเรียน กิจกรรมสงเสริมรักการ
อาน
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 13. โครงการพัฒนานักเรียน
3 มีผลการทดสอบคะแนน
เพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(NT) ดานภาษา ดานคํานวณ (O-NET) โดยใชกลุมโรงเรียน
และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ เปนฐาน
50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจาก 14. โครงการประเมินคุณภาพ
ปการศึกษาที่ผานมา
การศึกษาระดับชาติ
2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 15. โครงการประเมินคุณภาพ
6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
การศึกษาระดับชาติ
คะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอย 16. โครงการพัฒนานักเรียน
ละ 50 ขึ้นไป ในแตละกลุม
เพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
สาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การศึกษาที่ผานมา
(O-NET) โดยใชกลุมโรงเรียน
เปนฐาน
2.6 รอยละของผูเรียนมีทักษะ 17. โครงการสงเสริมการจัด
การคิดวิเคราะห คิดแกปญหา กิจกรรมการเรียนรูพัฒนาการ
และคิดสรางสรรคจากการ
คิด (วิเคราะห แกปญหา
เรียนรู ผานกิจกรรมการปฏิบัติ สรางสรรค) ผานกิจกรรมการ
จริง (Active Learning)
ปฏิบัติจริง(Active Learning)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ









จาก สพฐ









จาก สพฐ

































ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๖๓

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.7 รอยละของผูเรียนมี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
2.8 รอยละของสถานศึกษา
ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตรใหกับนักเรียน

18. โครงการสงเสริม พัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
19.โครงการขับเคลื่อนกร
จัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา
20. โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูพัฒนา
การคิด (วิเคราะห แกปญหา
สรางสรรค) ผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง(Active Learning)
21.โครงการขับเคลื่อนกร
จัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา
2.9 รอยละของสถานศึกษา
22. โครงการสงเสริม พัฒนา
ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ทางการศึกษา
หองสมุด และแหลงเรียนรู
2.10 รอยละของสถานศึกษามี 23. โครงการสงเสริมสนับสนุน
หลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
1 หลักสูตร
การศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพ
24.โครงการขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕















































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ



จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ





จาก สพฐ





๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
๒) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
๖๔

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

๓.การสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.11 รอยละของผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพดวยรูปแบบที่
เหมาะสม
2.12 รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม แนะ
แนว เพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ

25.โครงการขยายโอกาสบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

3.1 รอยละของสถานศึกษา
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศในดาน
ตางๆ
3.2 รอยละของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

26. โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ









จาก สพฐ

27. โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
28.โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ
29.โครงการขับเคลื่อนกรจัดการ
เรียนรู สะเต็มศึกษา
30. โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูพัฒนาการคิด
(วิเคราะห แกปญหา สรางสรรค)
ผานกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง









จาก สพฐ









๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
๒) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
๒) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

















แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๖๕

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๔.สงเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัย และนําผลการวิจัย
ไปใชในการพัฒนา
การศึกษา

4.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับ มีผลงานวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา
4.2 รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล

31.โครงการสงเสริมการทําวิจัย
และนําผลจากการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
32.โครงการสงเสริมการทําวิจัย
และนําผลจากการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ









จาก สพฐ

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๖๖

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายและสรางสังคม
แหงการเรียนรู

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.1 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
เขารับการพัฒนาผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่ทันสมัย

1.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปน
ฐานดวย TEPE Online

1.2 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย

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

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมบริหารงาน
บุคคล









จาก สพฐ

















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

๖๗

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

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

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

























































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

๘.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ
๙.) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ
10.) กลุม พัฒนา
ครูและบุคลากรฯ

๖๘

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๒. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๒.1 รอยละของสํานักงานเขต 12.กิจกรรมแผนอัตรากําลังเพื่อ
พื้นที่การศึกษา มีแผนอัตรา สรรหาและบรรจุแตงตั้งให
กาลังในการสรรหาและบรรจุ เหมาะสมกับสถานศึกษา
แตงตั้ง ตรงตามความตองการ
ของสถานศึกษา
๒.2 รอยละของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
การประเมิน และการพัฒนา
ครูผูชวย

13. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปน
ฐานดวย TEPE Online
14. โครงการพัฒนาครูผูชวยสู
การเปนครูมืออาชีพ
๓.3 รอยละของครูและ
15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ ขาราชการครูและบุคลากร
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทางการศึกษา สพป.พะเยา
เขต 1
16.โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
17. โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับวิทยฐานะ
18.โครงการสงเสริม สนับสนุน
ใหครูมี/เลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมบริหารงาน
บุคคล









จาก สพฐ

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ

















จาก สพฐ

1) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ
๒) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ

























3) กลุมบริหารงาน
บุคคล
4) กลุมบริหารงาน
บุคคล
5) กลุมบริหารงาน
บุคคล

๖๙

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
19.โครงการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
แบบรอยละ
20.โครงการสัมมนาเสริมสราง
ความเขาใจสิทธิประโยชนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

















แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

6) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ

๗๐

นโยบายที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.1 รอยละของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับไดรับโอกาสใน
การเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอ
ภาค

1. โครงการสนับสนุน
งบประมาณเรียนฟรี 15 ป
2. โครงการสรางโอกาสทาง
การศึกษาและแกไขปญหาเด็กที่
มีแนวโนมออกกลางคัน
3.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษ
5. โครงการสนับสนุน
งบประมาณเรียนฟรี 15 ป
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
7.โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษ

1.2 รอยละของประชากรวัย
เรียนไดรับการศึกษา ขัน้
พื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขา
รับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

























































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา/
2) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

จาก สพฐ

1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา/
2) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

๗๑

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.3 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

8.โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
9.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ดานภัยยาเสพติดโดยใช
กระบวนการลูกเสือ
10. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา

1.4 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน
1.5 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุมครองนักเรียน

1.6 รอยละของผูเรียนไดรบั การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม

11. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา
12. โครงการแนะแนวเพื่อ
เสริมสรางการสอนงานอาชีพ
การมีงานทําสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
13. โครงการระบบฐานขอมูล
ดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเขาถึง
(Program SET)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

















แหลงงบประมาณ
จาก สพฐ

ผูรับผิดชอบ
1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา
๒) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา
1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา









จาก สพฐ









จาก สพฐ









1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา/
2) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ









จาก สพฐ

1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา

๗๒

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
2. ลดความเหลื่อมลาทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.1 รอยละของผูเ รียนไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ

14. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
ทางไกล (Distance Learning)
15. โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในสถานศึกษา
16. โครงการใช ICT เพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน
17. โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในสถานศึกษา
18. โครงการใช ICT เพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน

2.2 รอยละของผูเรียนไดใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕









































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

1) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
๒) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
๓) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

จาก สพฐ

1) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
๒) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

๗๓

นโยบายที่ 5 ดานการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร 5 : พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.สงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

1.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน การสรางจิตสานึก
รักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม
จริยธรรม และนอมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ

1. โครงการบริหารจัดการขยะ
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการปฏิบัติที่
ยั่งยืน
2. โครงการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมมีคุณธรรม
จริยธรรม นอมนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต
1.2 รอยละของสถานศึกษาทุก 3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ สถานศึกษาเพื่อเสริมสราง
เรียนรูการสรางเสริมคุณภาพ คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
4.โครงการบริหารจัดการขยะ
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการปฏิบัติที่
ยั่งยืน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา

จาก สพฐ

1) กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
2) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา

๗๔

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

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

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

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

















แหลงงบประมาณ
จาก สพฐ

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมจัด
การศึกษา

๗๕

นโยบายที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับใชจา ยงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมีการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาดวยการตรวจสอบ
ภายใน
2. โครงการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน
3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1
4.โครงการพัฒนาการศึกษา
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ /สพฐ
สพป.พะเยา 1 และแกไข
ปญหาเชิงพื้นที่ กรณีเรงดวน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

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

๗๖

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.2 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณสอดคลองแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ
5. โครงการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลของ สถานศึกษา
ตามนโยบาย
6.โครงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
7. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาดวยการตรวจสอบ
ภายใน
8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

จาก สพฐ

1) กลุมตรวจสอบ
ภายใน
๒) กลุมนโยบาย
และแผน

๗๗

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด
1.3 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา

1.4 รอยละของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

โครงการ
9.โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศสนับสนุนดาน
การศึกษา
10.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดาน ICT
11.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน
12. โครงการพัฒนาบุคลากร
และศูนยเครือขายระบบ
ประกันคุณภาพประจํา
โรงเรียน
13. โครงการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพระบบ
ประกันคุณภาพประจํา
โรงเรียน
14.โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสูคุณภาพ IQA

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

















































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

จาก สพฐ

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

๗๘

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

2. สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม

ตัวชี้วัด
1.5 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน องคคณะบุคคล และ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
2.1 รอยละของเขตพื้นที่
การศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง

โครงการ
15.โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
16.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1
17.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

18. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยการมีสวนรวม
ของเครือขาย ก.ต.ป.น.
19.โครงการประชุมผูบริหาร
โรงเรียนทีมบริหารในสังกัด
สพป.พะเยา เขต1
20.โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศสนับสนุน
ดานการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา









จาก สพฐ









1) กลุมนโยบาย
และแผน
2) กลุมนโยบาย
และแผน
3)กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
4) กลุม
อํานวยการ

























5) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
6)กลุมอํานวยการ
7) กลุมนโยบาย
และแผน

๗๙

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

๒.๒ รอยละของเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา

โครงการ
21.โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจการปฏิบัติงานสู
การประเมินตามมาตรฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา
22.โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการกลุมโรงเรียนใน
สังกัด สพป.พย.เขต1
23 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารปรับแผนกลยุทธ
นําไปสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1
24.โครงการประชุมผูบริหาร
โรงเรียนทีมบริหารในสังกัด
สพป.พะเยา เขต1
25.การประชุมแผนพัฒนา
จังหวัดพะเยา
26.การประชุมแผนพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับ อปท

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

















































แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จาก สพฐ

จาก สพฐ

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

๘๐

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

3. สงเสริมการมีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.๓ รอยละของเขตพื้นที่การศึกษา
มีการสราง
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
แบบสวนรวม
ดวยพลังประชารัฐ
3.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับ
สงเสริม สนับสนุน ผูป กครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจสรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การกํากับ ดูแล ตลอดจน
การมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับ
มีการประสานขอมูลกับสถาบันหรือ
หนวยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย
วิธีการที่หลากหลาย

27.โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกลบา น)

ปงบประมาณที่ดําเนินการ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

แหลงงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ









จาก สพฐ

กลุมนโยบายและ
แผน

28.การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก









จาก สพฐ

กลุมนโยบายและ
แผน

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









จาก สพฐ

กลุมสงเสริมจัด
การศึกษา









แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๘๑

่

การนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูการปฏิบัติ

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ
1. หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ
หลักการสําคัญในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ไปสูความสําเร็จ ตามวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562-2565 ที่กําหนด ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา เปาหมายสําคัญในการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นให เ กิ ด ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ 3 ประการ คื อ มี ทั ก ษะวิ ช าการ ให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและพัฒนาสูคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต ใหผูเรียนนอม
นําศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข รองรับตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะอาชีพ ใหผูเรียนที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัด
2. สรางเครือขาย การบริหารจัดการโดยการสรางเครือขายของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อใหการบริหารจัดการสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของผูที่มีสวน
ไดสวนเสียและสังคม
3. กระจายอํานาจ โดยการกระจายอํานาจในดานตาง ๆ ทั้งดานวิชาการ ดานบริหาร
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานทั่วไป ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับของเขตพื้นที่การศึกษาบริหาร
จัดการรวมกัน
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ไปสูการปฏิบัติของกลุม หนวยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย
1. ใหกลุม หนวยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีเปาหมาย
การจัดการศึกษารวมกัน ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่ และจัดทําแผนงาน โครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร กลยุทธและแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษา
เขตพื้นที่
2. ใหกลุม หนวยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษา
ในสังกัด มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
3. จัดใหมีการชี้แจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
เพื่ อให บุ คลากรผู เกี่ ยวข องได รั บทราบอย างชั ดเจนเพื่ อการมี ส วนร วมและสนั บสนุ นให การดํ าเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๘๒

4. ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลาง จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุน
ทรัพยากรตอการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการของเขตพื้นที่
การศึกษา
5. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุม หนวยของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
และนําผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําป
3. การติดตามประเมินผลตามแผน
การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ไปสูการปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้
1. ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ และผลกระทบของ
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่กําหนดแนวทางการติดตาม ความกาวหนา บริหาร
จัดการนําแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตามวิสัยทัศนของแผนฯ โดยนําวิธีการ
ติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช และประสานการติดตามประเมินผลกับสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทันเหตุการณ
4. สรางการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระหวางกลุม หนวยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด กับหนวยงานการศึกษาและหนวยดานสังคมในเขตพื้นที่
การศึกษาใหเปนระบบที่เขาใจไดงายและใชประโยชนไดสะดวก เพื่อใหทุกฝายมีขอมูลที่ถูกตองแมนยําเปน
ประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

๘๓

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

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

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

ที่ปรึกษาคณะผูจัดทํา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ทุกทาน
ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร
ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม
คณะผูจัดทํา
นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ
นางนงลักษณ จําปานคร
นางนันทภัค จันทรสาห
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา
นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท 0-5488-7204 โทรสาร 0-5488-70202
www.pyo1.go.th/pyo 1

