
 

 

 

  





 

คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานราชการสวนกลางท่ี 

ตั้งอยูในภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหนาท่ี

ตามกฎหมายในการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้นการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จึงเปนภารกิจท่ีสําคัญอันดับแรก เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อน

การบริหารจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) โดยผานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายของ คสช. กําหนดกลยุทธท่ีมุงเนนการจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาสูมืออาชีพ สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕)  

จักเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความชัดเจน สามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม        

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 256๒ – 256๕) จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยาง

ยิ่งวาทุกสวนท่ีเก่ียวของจะนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายตอไป 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

พฤษภาคม 256๒ 



 

สารบัญ 
 

  หนา 

 

คํานํา 

สวนท่ี ๑  สภาพการจัดการศึกษา         
  ๑  ความเปนมาและความสําคัญ        ๑  

• บทบาท อํานาจหนาท่ี         ๑ 

• สถานท่ีตั้ง         ๓ 

• โครงสรางการบริหารงาน        ๔ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ      ๙ 

• ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๐ 
 

สวนท่ี ๒  นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา  ๑๑ 

• การพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราโชบายพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 

• ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ    ๑๓ 

• แผนการศึกษาแหงชาติระยะ ๒๐ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

• แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา   ๓๑ 

• ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

• แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
แผนผังการเช่ือมโยงและสอดคลองของยุทธศาสตรดานการศึกษา    ๓๖ 

 

สวนท่ี  ๓   การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการศึกษา (SWOT Analysis) 

• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน       ๓๘ 

• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก      ๔๐ 

• ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) สภาพแวดลอมภายใน (2s-4m) ๔๒ 

• ผลการวิเคราะหสภาพองคกร       ๔๓ 
 
 
 
 



 
                   หนา 
 
สวนท่ี  ๔   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕     

• วิสัยทัศน        ๔๔ 

• พันธกิจ         ๔๔ 

• คานิยมองคกร        ๔๕ 

• เปาประสงค        ๔๖ 

• เปาประสงคเชิงกลยุทธ       ๔๗ 

• แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ๔๘ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (ตัวชี้วดัและคาเปาหมายรายป)  
 

สวนท่ี  ๕   โครงการตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง    ๕๘ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล     ๖๑ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สูการเปนมืออาชีพ       ๖๗ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๔  สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ๗๑ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม        ๗๔ 

• ยุทธศาสตรท่ี ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม    ๗๖ 
 

สวนท่ี ๖  การบริหารแผนสูการปฏิบัติ  

• หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ    ๘๒  

• การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ    ๘๒ 

• การติดตามประเมินผลตามแผน      ๘๓ 

 

ภาคผนวก                                                                                                                 
- คําสั่งแตงตั้งทํางาน จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ใหเปนปจจุบัน และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการจัดการศึกษา 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑ 

สวนที่  ๑   

สภาพการจัดการศึกษา 

 
๑. ความเปนมาและความสําคัญ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนสวนราชการ จัดตั้งข้ึนตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ ท่ีบัญญัติใหจัดระเบียบบริหาร

ราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย 

                     1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของ
ทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๙. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

๑๐. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน        
ดานการศึกษา 

๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๒. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒ 

 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สอดคลองกับการปฏิรูป 

การศึกษาท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ รองรับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป             

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ           

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐            

โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของจังหวัดพะเยาและขอเสนอเชิงยุทธศาสตรใน

การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  

จึงกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม อันจะนําไปสูเปาหมายการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  
 

๒. วัตถุประสงค 
 

๒.๑ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑        

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕   

๒.๒ เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  

เขต ๑ ไปสูการปฏิบัติ 
 

๓. เปาหมายรวมของการพัฒนา 
 

          ๓.๑ เปาหมายท่ีเกิดกับผูเรียนและประชากรวัยเรียน 

                 (๑)  ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

         (๒)  ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแขงขัน 

                  (๓)  ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                  (๔)  ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตาม

สิทธิอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

 ๓.๒ เปาหมายท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๓.๓ เปาหมายท่ีเกิดกับองคกร 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓ 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ตั้งอยูท่ี 598 หมู 11 ถนนสนามกีฬา  

ตําบลบานตอม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยาจํานวน ๓๗๘  หมูบาน ๓๖ ตําบล  ๑๕ องคการบริหารสวนตําบล ๑๙ เทศบาลตําบล ๔ อําเภอ 

ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว 

 อําเภอเมืองพะเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   และเปนท่ีตั้งของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา              

 อําเภอแมใจ   ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร 

 อําเภอดอกคําใต ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 

 อําเภอภูกามยาว   ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   หางจากท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๔ 

โครงสรางของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศกึษาพะเยาเขต ๑ 

กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

กลุมนิเทศ  ติดตาม      

และประเมินผล           

การจัดการศึกษา 

กลุมบรหิารงานบุคคล กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

หนวยตรวจสอบภายใน กลุมงานกฎหมายและคด ี กลุมสงเสรมิการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา  

  ๘๕ โรงเรียน  
 

กลุมเมืองพะเยา ๑ 

โรงเรียน 
กลุมเมืองพะเยา ๒ 

โรงเรียน 
กลุมดอกคําใต ๑ 

โรงเรียน 
กลุมดอกคําใต ๒ 

โรงเรียน 
กลุมแมใจ 

โรงเรียน 
กลุมภูกามยาว 

โรงเรียน 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕ 

นายสุขุม  พรหมเสน 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 
นางสาวลาวัลย  ธุระเสร็จ 

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 

 

นายประถม  เช้ือหมอ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
กลุมกฎหมายและคดี 

กลุมบริหาร 

งานการเงิน 

และสนิทรัพย 

  โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 

 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กศจ.พะเยา 

กลุม 

นโยบาย 

และแผน 

กลุมสงเสริม 

การศึกษา 

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

กลุม 

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุมสงเสริม 

การจัดการ 

ศึกษา 

กลุมพัฒนาครู และ

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม และ 

ประเมินผล 

การจัดการ

ศึกษา 

กลุม 

อํานวยการ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖ 

บุคลากรสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

จํานวนขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ดังตอไปนี้ 

 

๑.  บุคลากรสํานักงาน 
     ๑.๑ ขาราชการ 
 

สายงาน 

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน 
รวม 
(คน) 

รอยละ 
ปฏบิตัิงาน 

ชํานาญ 
งาน 

อาวุโส 
ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ 
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ไมมี 
วิทยะ 
ฐานะ 

สายงาน (ตําแหนง)           
๑.ผูอํานวยการ สพท.      1     
๒.รองผูอํานวยการ สพท.      3     
๓.ศึกษานิเทศก     3 6     

รวม (๑)     3 10   13  

๔.เจาพนักงานธุรการ  2         
๕.เจาพนักงานการเงินและบัญช ี  1         
๖.นักจัดการงานท่ัวไป     2      
๗.นักวิชาการเงินและบัญชี    2 5 1     
๘.นักวิชาการพัสดุ      1     
๙.นักทรัพยากรบุคคล    1 5 1     
๑๐.นิติกร      1     
๑๑.นักวิเคราะหนโยบายและแผน     3 2     
๑๒.นักวิชาการศึกษา     5 2     
๑๓.นักวิชาการคอมพิวเตอร     1      
14.เจาพนักงานพัสด ุ  1         
15.นักประชาสัมพันธ      1     

รวม(๒)  4  3 2๑ ๙   37 ๑๐๐.๐๐ 
รวมท้ังส้ิน         50  

      

 
 
  
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗ 

 
    ๑.๒  อัตราจาง 
 

สายงาน จํานวน รอยละ 
๑. พนักงานทําความสะอาด ๒  
๒. เวร-ยาม ๑  
๓. พนักงานพิมพ ๑  
๔. พนักงานราชการ ๑  

รวม ๕  
 

๒.  บุคลากรในสถานศึกษา   
  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังตอไปนี้ 
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน 
 ขาราชการครู  

๑ ผูอํานวยการโรงเรียน 72 คน 
๒ รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน 
๓ ครูผูสอน 619 คน 
๔ ครูผูชวย 35 คน 

รวมขาราชการครู 730 คน 
 ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว   

๕ ลูกจางประจํา 42 คน 
๖ พนักงานราชการ 8 คน 
๗ อัตราจาง 

๗.๑  ครูอัตราจาง 
๗.๒  เจาหนาท่ีธุรการ 
๗.๓  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
๗.๔  นักการภารโรง 

 
32 
84 
62 
39 

 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจํานวนลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 267 คน 
รวมท้ังส้ิน 997 คน 

  
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๘ 

 ๓.  จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาพะเยา เขต ๑   
ปการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจาํนวน  9,716   คน และปการศึกษา   ๒๕๖๑  รวมจํานวน  9,526   คน     
ลดลง จากปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน  190  คน คิดเปนรอยละ...............  โดยมีนักเรียนแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

ระดับกอนประถมศึกษา   
-ชั้นอนุบาลปท่ี ๑ 78 218 
-ชั้นอนุบาลปท่ี ๒ 841 751 
-ชั้นอนุบาลปท่ี ๓ 933 898 

รวมระดับกอนประถมศึกษา 1,847 1,867 
ระดับประถมศึกษา   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 995 1,085 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 1,085 951 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 1,082 1,075 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 1,145 1,067 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 1,234 1,150 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 1,218 1,228 

รวมระดับประถมศึกษา 6,755 6,556 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 361 359 
-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 404 355 
-ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 340 389 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,105 1,103 

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 9,716 9,526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๙ 

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ไดดําเนินงานโครงการ                

ในประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑        

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้ 
 

ตารางแผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

กลยุทธท่ี จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ๑๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
2. การผลิตและพัฒนาครู ๒๒ ๑,๐๘๐,๐๔๐ 
3. การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 
๔ ๔๐๗,๘๐๐ 

4. การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ 

๑ ๑๕,๐๐๐ 

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

รวมงบประมาณ  ๔,๑๙๗,๑๖๐ 
7. จัดสรรใหกลุมโรงเรียน ๖ กลุม กลุมละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ๙๐๐,๐๐๐ 
8. งบประมาณท่ีจากสํานักตางๆ จัดสรร  ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ตารางแผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรท่ี จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   ๕ ๔๐๐,๓๔๕ 
๒.   พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน    

๕ ๑,๔๔๙,๑๐๐ 

3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗ ๑,๒๗๓,๔๐๐ 
4. ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
๓ งปม.จาก สพฐ. 

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๑ ๔๗,๗๐๐ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม ๑๔ ๑,๔๓๕,๗๖๐.๐๐ 

รวมงบประมาณ  ๔,๖๐๖,๓๐๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๐ 

ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ตารางผลการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   ๒ ด ี
ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน    

๓ ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓ ดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ 

๓.๖๗ ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

๓ ดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวน
รวม 

๔ ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉล่ียรวม ๒.๘๑ ดีมาก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่เกี่ยวของกับสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต ๑ 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๑ 

สวนที่ ๒  

นโยบายที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 

      การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑            

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ไดนําบริบทท่ีเก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ดังนี้ 
 

๑. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกีย่วของกับภารกิจการจัดการศึกษา 

              ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

                     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษา ไดแก มาตรา ๕๔ ท่ีบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 

ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการให เด็กเล็ก

ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและ

สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวม

ในการดําเนินการดวย  

               รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา ตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ังสงเสริม  

ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน 

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษา 

ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซ่ึงอยางนอย ตองมี

บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไป

ตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 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) ท่ีใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ

ในระยะ ๒๐ ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  

     วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

     ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) มี ๖ ยุทธศาสตร เก่ียวของกับการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ดังนี้  

            ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางความม่ันคง ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑.๓ การรักษาความม่ันคงภายใน 

และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๒.๕ การลงทุน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารและ    

การวิจัยและพัฒนา  



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๒ 

 
 
   ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก  ยุทธศาสตรท่ี ๓.๑             

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรท่ี ๓.๒                        

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม ท่ัวถึง และยุทธศาสตรท่ี ๓.๓             

การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี ๔.๑ การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี ๖.๑ การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสมและ

ยุทธศาสตรท่ี ๖.๔ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ป  

มียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย

การพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน คนในสังคมไทยทุกชวงวัย

มีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน และคนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู 

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 ๑.๔ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
     นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗       

มีนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ดังนี้    

    นโยบายท่ี ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย    

                   นโยบายท่ี ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 

นโยบายท่ี ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู นโยบายท่ี ๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูป

การศึกษา นโยบายท่ี ๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต นโยบายท่ี ๔.๖ พัฒนาระบบ 

การผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู  

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๓ 

    นโยบายท่ี ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม ไดแก นโยบายท่ี ๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอน
ท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน
ในภาคเอกชนและการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายท่ี ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง         
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก นโยบายท่ี ๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  ขยะ 
และน้ําเสีย และนโยบายท่ี ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล การปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ไดแก นโยบายท่ี ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับ 
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  

๒. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
              ๒.๑ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙   
         สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพ่ือใช

เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมือง ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสําคัญ 

ดังนี้ 

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยาง

เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

   วัตถุประสงค 

    ๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    ๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาต ิ

    ๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ

รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    ๔. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตร     
   ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ๒. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 

   ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   ๔. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

   ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๔ 

๒.๒  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
                 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒            

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการ

ดําเนินงาน และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้  

   วิสัยทัศน 

   “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  

   พันธกิจ 

   ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

   ๒. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

   ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

   เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   

   ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

   ๒. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

   ๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

   ๔. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร 

   ๑. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   

   ๒. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    

   ๓. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ

พัฒนาประเทศ    

   ๔. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   ๕. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

   ๖. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
  

    ๒.๓ จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและ

จุดเนนเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ 

            ๒.๓.๑ นอมนําแนวพระราชดําร ิ ส ืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย              

ดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอัน

สูงสุด และมอบเปนนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๕ 

 
๑) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มีใจความสําคัญวา (๑) “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ

ท่ีถูกตอง (๒) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดี

งาม (Character Education)” 

๒) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช  

ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

       (๑) นักเรียน 

      “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือนท่ีเรียนลาหลัง มิใช

สอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่งของชั้นแตตอง

ใหเด็กแขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕) 

      “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน

ชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕) 

      “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรู จั กทํางานรวมกันเปนกลุ มเปนหมูคณะมากข้ึน  

จะไดมีความสามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค.๒๕๕๕) 

      “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕) 

     (๒) ครู 

      “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวน 

ไมพอ และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมท่ีจะสอนเด็กใหไดผล

ตามท่ีตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองต้ังฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึก

โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครู ท่ีแทจริง คือมีความรัก

ความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครูทองท่ีเพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดของตน ไมคิดยายไป 

ยายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕) 

      “ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”    

(๖ มิ.ย.๒๕๕๕) 

      “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหได

ตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทนระบบ

ไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคน

ใดสอนดี ซ่ึงสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (๕ ก.ค.๒๕๕๕) 

      “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน

ตองการรูท้ังหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” 

(๕ ก.ค.๒๕๕๕) 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๖ 

      ๒.๓.๒ การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
              กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะ

ดําเนินการ ๖ ดาน คือ  

     (๑) ความม่ันคง  

     (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน  

     (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

     (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

     (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     (๖) การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   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 จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 

         ๑) ดานความม่ันคง 

       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

     เนนการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนชวยเพ่ือนโดยใช

รูปแบบ Active Learning 

         ๒) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

               ๒.๑) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

                 ๒.๑ .๑ )  พ ัฒนาว ิชาภาษาอ ังกฤษในสถานศ ึกษาส ังก ัดสํ าน ักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง  

               ๒.๑.๒) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม

โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 

                ๒.๑.๓) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดี ยวกับวิ ชาภาษาอังกฤษ              

โดยป ๒๕๖๐ จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๗ 

      ๓) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
     แนวทางหลัก 
          ๓.๑) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

              ๓.๑.๑) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

                    ๑ )  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับผิดชอบ               

ดูเด็กระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นอนุบาล ๒ (เด็กอายุ ๔ - ๕ ป)  

                     ๒) หนวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก 

(เด็กอายุ ๓ ป) 

          ๓.๑.๒) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

                    ๑) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเด็ก 

เยาวชนและตอยอดการสรางความดี ซ่ึงโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถี

พุทธและโครงการยุวทูตความดี 

            ๒) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซ่ือสัตย” 

          ๓.๑.๓) การพัฒนา ปรับปรุงหลกัสูตร การเรียนการสอน  

            ๑) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 

            ๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม ๓ วิชาซ่ึงอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา

ภูมิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน

ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

            ๓) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการ

ปรับปรุงหองสมุด 

           ๔) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning  

ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ

รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

         ๓.๑.๔) การวัดและประเมินผล  

             ๑)  การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนนสูงข้ึน 

            ๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 

           ๓) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูป

คณะทํางานออกขอสอบ 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๘ 

         ๓.๒) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
        ๓.๒.๑) การสรรหาครู  
              ๑) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มอบให สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตาม พรอมการพัฒนา) 
              ๒) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 
       ๓.๒.๒) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
       ๓.๒.๓) การพัฒนาครู การอบรมครู 
                       ๑) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับ       
วิทยฐานะ และการไดรับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
                    ๒) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากร ทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยั และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    ๔) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

     ๔.๑ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ี

ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

     ๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและ

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

     ๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสรางความ       

เทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House    

    ๕) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

     การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

    ๖) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     ๖.๑) เรื่องกฎหมาย 
           ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสอดคลองกับยุคปจจุบัน 

    ๖.๒) ปรับโครงสรางการบริหารราชการท้ังภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
        ปรับปรุงภารกิจงานของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซํ้าซอนใน
การทํางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือรองรับสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๑๙ 

  ๗.๕ การขับเคล่ือน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 

     ๑) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน 

     ๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 

 ๒.๔   ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนด นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรดังนี้ 

  นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายท่ี ๓  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน 

 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 

๑) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒) พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

๔) สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

๕) สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

เปาหมาย 
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

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



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๐ 

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 

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

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน  
และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ เปน
โรงเรียนนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร 

๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๓  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา        

ทางการศึกษา 
๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

นโยบาย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายในการดําเนินงานไว ๖ ดาน ดังนี้ 
 

นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต          

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
(๑) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
(๒) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
(๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
(๕) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ท้ังนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ 
กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๑ 

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

กับบริบท  
(3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอน          

ตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท 

(4) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน  

ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

(5) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 

ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และ เกาะแกง ควรทําอยางไร” 

ผานชองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  

(6) การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook   

และ Line เปนตน 

(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ี 

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลทุรกันดาร 

                    (10) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี  ๒ 

                    (11) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน 

รายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 

 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  

๒๑ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบัน

หลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปน

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม

ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับทักษะ        

การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัด         

การเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๒ 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ 
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมี 
ความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
 

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี  
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 แนวทางการดําเนินการ 

(1) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลท่ี ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
 

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศดานวิชาการ  
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพ่ือท่ีจะ 
เขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอ 
(3) การพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
(5) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

ท่ีถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(6) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถมใหมี 

พัฒนาการความพรอม เพ่ือเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(7) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน ๓ ดาน  

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

(8)  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓  

(9)  มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(10)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง  
(Active Learning) 

(๑๐)  สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM  
ศึกษา 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๓ 

 
(๑๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือ 

บันได ๕ ข้ัน (IS: Independent Study) 
(๑๒)  สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ 

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน  
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
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)  สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปน 
หองเรียน  เฉพาะดาน 

(๑๘)  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 
 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
มีความสุข 
 แนวทางการดําเนินการ 

(1)  สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะ 
และเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ  

(2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา 

หลักสูตรระยะสั้น 
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ี 

ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานของอนามัย 
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  

ในทุกชวงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๔ 

 
 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสราง 
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยาง 

ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และ 

เศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
 

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
แนวทางการดําเนินการ 

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

(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน 
พิเศษ ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  

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

คิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต  

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
(8) สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และ 

สรางสรรค 
                      (10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืน 
ใดทางการศึกษา 

                   (11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษใน 
ดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล 
                      (12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

(13)  จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14)  จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๕ 

(15)  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 
(16) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ 

เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) สํารวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ  

จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง  
                    (18) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ 
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
                   (19) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
                   (20) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการจังหวัด 
                   (21) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองใน 
พ้ืนท่ี พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 
                   (22) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

 
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก 

ผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา 

หลักสูตรท่ีกําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน 
รายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 
 

นโยบายท่ี ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๑.สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

แนวทางการดําเนินการ 

(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู 

(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการ 

พัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑  

(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 

(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนคร ูระยะ ๒๐ ป 

(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๖ 

 
 
 
 

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ        
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

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

คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตาม 

หลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional  

Learning Community: PLC)  
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด 

ประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรู 
ทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓  

(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับ 
การพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความ 
แตกตาง (Differentiated Instruction) 

(๑๐) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู 
ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(๑๒) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน 
พิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

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

(๑๔) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการ 
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ ๕ ป (ประเมิน 
๓๖๐ องศา) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๗ 

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก 
ประเภทท้ังระบบ 

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท     
ท้ังระบบ 

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

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง 
ตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 
นโยบายท่ี ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

๑.รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ วาง 

แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (๐-๖ ป)  
(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี  

จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ 

บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 
(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา  

วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี  

เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
แนวทางการดําเนินการ  
(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสรางโอกาส 

ใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน 
1) ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน  
2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ดานการบริหารจัดการ  
4) ดานงบประมาณ  
5) ดานความปลอดภัย และ 
6) ดาน Digital Technology 

(2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๘ 

3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน  

และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมี   สวนรวม 
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ  

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

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัด 
การศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ  และ 
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ 
เหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ 

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใชเปน 
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

ปลอดภัย 
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือใน 

พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือ 

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

เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning  

Information Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒๙ 

นโยบายท่ี ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึด            

หลักธรรมาภิบาล 
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา  

และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based  

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs” 
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง 

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

 

๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ ๔ ดาน  ใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ๔ ดาน  

ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน 
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๐ 

(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาท้ังระบบ  
(Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู  
เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ 
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

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

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ 
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
               (๑๐) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย  
เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

1) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ  
และสวัสดิการ อ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 
3) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตาม

มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ 
เหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ 

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ 
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือให
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

แนวทางการดําเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ 

บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๑ 

(2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให 

สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุ

แตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ 

ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล

ประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู 

ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา  

๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศน แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

เปาประสงค 
๑. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

๒. จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 

เพ่ิมข้ึน 

๓. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน การทองเท่ียว และการคาชายแดน เพ่ิมข้ึน 

๔. สังคม ชุมชน มีความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

๕. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิด 

ภาวะโลกรอน 

๖. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสขุ มีความม่ันคง ปลอดภัย สังคมเขมแข็ง 
 

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

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๒ 

 
กลยุทธท่ี ๒  สรางสังคมเอ้ืออาทร ภายใตอัตลักษณคุณคาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัยเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 

กลยุทธท่ี ๓ - สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขตปา เขตชุมชน และเขตเมือง 

- สนับสนุนการจัดการดินและน้ํา 

- สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

- สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

กลยุทธท่ี ๔ - สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการเสริมสราง การพิทักษ รักษสถาบัน 

- ปองกัน ปราบกรามและบําบัดยาเสพติด 

- เพ่ิมเครือขายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 

- เพ่ิมศักยภาพดานความม่ันคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

๓.๒ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดพะเยา 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  จังหวัดพะเยา มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
พะเยา ดังตอไปนี้ 

 

วิสัยทัศน 

“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
 

พันธกิจ 

๑. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

๓. การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคหลัก 

๑. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

๓. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอยางเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 

๒) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักร ี
๓) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ 

ทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 
๔) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 
๕) โครงการสงเสรมิสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๖) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
๗) โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๘) โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด 
๙) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
 

๑.๒ ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนว 

ตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย

ขอบ 

๑) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น 

เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

กลยุทธ 

๒.๑ ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๑) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

๒) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 

๓) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ 

สถานประกอบการ 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๔ 

๒.๒ สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

๑) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๓ พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 

๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

๑) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

๓.๒ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี 

๑) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา 

๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

๑) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

๓.๔ พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๑) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

๓.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

๑) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษาตลอดชีวิต 

๓) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๔ สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ 

๔.๑ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต 

สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กท่ีมีความบกพรอง 

๒) โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสาหรับคนพิการประจําป ๒๕๖๒ 

๓) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  

จังหวัดพะเยา 

๔.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย 

๑) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน ประจาํป ๒๕๖๒ 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

๕.๑ สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

๑) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 

๒) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๓) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

๔) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ 

๖) โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

๕.๒  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 

๖.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๑) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

๑) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

ตามบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๓๖ 
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การศึกษาสถานภาพของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๓๘ 

สวนที่  ๓ 

การศึกษาสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         
เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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
เช่ือม่ันและไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เนื่องจาก
การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมกอใหเกิด
ในการบริหารจัดการ  
2. สพป.พะเยา เขต 1 มีโครงสรางและมีการกําหนด
กรอบภาระงานอยางชัดเจนสงผลใหการทํางานมีการ
ตรวจสอบกล่ันกรองและติดตามกํากับใหเปนไปตาม
นโยบายและทิศทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การบริหารมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางบอย สงผลตอ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและความไมม่ันใจใน
สถานภาพ  
 

ดานผลผลิตและการบริการ (Products and Service : S2) 
๑.การใหบริการของ สพป.พะเยา เขต 1 สะดวก
รวดเร็วท่ัวถึง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการส่ือสารหลากหลายชองทาง 
และมีบริการ one stop-service   

๑.การใหบริการของกลุมบางกลุมยังไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทัดเทียมกันในทุกกลุม เนื่องจาก
ขอจํากัดดานบุคลากรยังขาดความรูความสามารถและ
วัสดุอุปกรณ  

ดานบุคลากร (Man : M1) 

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

๑. การจัดการเรียนการสอนของบางโรงเรียนยังไม
เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากนโยบายในการโยกยายมี
ความซับซอนและยุงยากทําใหไมสามารถรับยายและ
บรรจุครูไดทันท่ี  
๒.บุคลากรบางสวนไดรับการพัฒนาแตไมนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหเกิดปญหาในองคกร 
๓.บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทําใหผล
การทํางานไมเต็มศักยภาพ   
๔. การรับยายบุลลากรของ สพป.พะเยา เขต 1      
บางตําแหนง ไดรับบุคลากรท่ีมีอายุงานนาน ทําให
เปลี่ยนแปลงไดยาก  
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๓๙ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 

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

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

ดานวัสดุอุปกรณ (Material : M3) 

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

๑. การจัดซ้ือพัสดุบางรายการไดรับพัสดุ อุปกรณท่ีไมมี
คุณภาพ เนื่องจากคุณลักษณะถูกกําหนดมาจาก
สวนกลางและ สพป.ไมสวนรวมในการกําหนด
คุณลักษณะ  
 

ดานการบริหารจัดการ (Management : M4 ) 

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

๑.การประชาสัมพันธยังไมสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากไมมีบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธและขาดวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย  
 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๐ 

• ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

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

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

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

ดานเทคโนโลยี (Technological Factor : T) 

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

๑.ความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหบุคลากรบางคน
ปรับตัวไมทันใชไมเปนจึงไมสามารถนําไปใช
ประโยชนเทาท่ีควร  
๒.ความเจริญเทคโนโลยีเพ่ิมภาระดานงบประมาณ
ของโรงเรียนทําใหงบประมาณไมเพียงพอคา
สาธารณูปโภคสูงข้ึนและนําไปใชผิดวัตถุประสงค
กอใหเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียตอหนวยงาน
และองคกร ทําใหนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม   
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๑ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (ภัยคุกคาม) (Threats) 
ดานเศรษฐกิจ (Economic Factor : E)  

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

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

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor : P) 

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

๑.นโยบายการสนับสนนุคาใชจายเรียนฟรี 15 ป  
100 เปอรเซ็นตยังไมเพียงพอตอคาใชจายในยุค
ปจจุบัน  
2 .รัฐบาลกําหนดมีหนวยงานทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
ไดแก ศธจ/ศธ.ภาค ทําใหมีการทํางานท่ีซํ้าซอน     
สงผลตอกระบวนการบริหารจัดการท่ีลาชา สิ้นเปลือง
งบประมาณ  
3. นโยบายดานอัตรากําลังท่ีปรับอัตรากําลังบาง
ตําแหนงของ สพป.พะเยา เขต ๑ ทําใหอัตรากําลัง
ลดลงสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน  
 

 
   
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๒ 

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

 
(ตารางขอ 1) 

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายใน (2s 4m) 

 
ปจจัย 

ผลตางของคะแนน
จริง(โอกาส-อุปสรรค) 

 
ปจจัย 

ผลตางของคะแนนจริง 
(จุดแข็ง-จุดออน) 

ดานเทคโนโลยี  (T)  0.17 ดานการบริหารจัดการ  (m4)  0.15 

ดานเศรษฐกิจ  ( E) -0.02 ดานโครงสรางและนโยบาย (s1) 0.02 

ดานสังคมและวัฒนธรรม  (S)  -0.06 ดานผลผลิตและการบริการ (s2) 0.02 

ดานการเมืองและกฎหมาย 
(P) 

-0.08 ดานประสิทธิภาพการเงิน (m2)   0.01 

  ดานวสัดุทรัพยากร  (m3)   -0.01 

  ดานบุคลากร  (m1) -0.09 

 
 

ตารางสัมพันธ (SWOT  Matrix) ตามขอมูล ในตารางขอ 1 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๓ 

 กราฟแสดงสถานภาพขององคกร 
    โอกาส 

   O 
 

 
 
 
 
 
              S                                                                                                   W 
          จุดแข็ง                                                                                           จุดออน                                     
 
 
 
 
 
 

                      T 
                         อุปสรรค 

 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน จะเห็นวาจุดแรงเงาหรือจุดไขแดง

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

แตปจจัยภายนอกไมสรางโอกาส คือ ขาดการสนับสนุนจากภายนอกภาวะ เศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

ระเบียบท่ีชัดเจน หรือสถานการณการเมือง ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ เชน การรับงบประมาณ

สนับสนุนหนวยงานภายนอก ผูปกครองบางสวนมีฐานะยากจน เด็กอาศัยอยูกับผูปกครองท่ีไมใช พอ แม เนื่องจาก

พอแมตองไปทํางานตางพ้ืนท่ี ผูปกครองบางสวนมีคานิยมนําบุตรหลานมาเรียนในเมืองสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก

เพ่ิมข้ึนจํานวนมากและเกิดการยุบรวมสถานศึกษา ครูสวนใหญมีวุฒิไมตรงกับภาระงานท่ีสอนและรับผิดชอบ ครู

ไมครบชั้นและงบประมาณท่ีมีจํากัดไมเพียงพอกับความตองการสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางของแผนพัฒนา

การศึกษา สพป.พะเยา 

เขต 1                  
ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 256๑-256๔ 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๔ 

สวนที่ 4   

ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

 
  การพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากการนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

การศึกษาชาติ พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน

การควบคุมประเมินผล ตามองคประกอบของการบริหารยุทธศาสตรไดรูปแบบการพัฒนาและกลยุทธสู

ความสําเร็จ ดังนี้ 

  แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจาํป 

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

วิสัยทัศน (Vision) 
   สํ านัก งานเขต พ้ืน ท่ีการศึ กษาประถมศึ กษาพะ เยา  เขต 1เปนองค กร ช้ันนํ า             

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

    

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

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

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
๗) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม              

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
๘) สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
๑๐)  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๕ 

 
 

พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 
    “สุสสูสา  สุตวฑฺฒนี” 
    การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู 
 
 
คานิยมองคกร 

   P H A Y A O  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Professional 
• ความเปนมืออาชีพ P 

• Harmony 
• ความสามัคคี H 

• Accountaqbility 
• ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได A 

• Youth 
• เพ่ือเด็กและเยาวชน Y 

• Aim 
• การมุงสูเปาหมายรวมกัน A 

• Ownership 
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร O 

มุง
สูค

วา
มเ

ปน
เล

ิศ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๖ 

เปาประสงค (Goals) 
เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

๑) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท......... 

๒) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย   

และรวดเร็ว 

๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๔) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน        

และเหมาะสมกับการใชงาน 

๕) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

๖) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

๗) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม                       

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

๘) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยท่ีพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

๙) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนท่ียอมรับของ

ผูรับบริการ 

๑๐)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัด

การศึกษา 
 

กลยุทธ (Strategic Issues)  
กลยุทธหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๔๗ 

กลยุทธหลักและกลยุทธโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 ประกอบดวย 
 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับข้ันพ้ืนฐาน 
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
48 

แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายป) 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

1.๑ รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

1.2 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

1.3 รอยละของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 
และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2.1 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2.2 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม 

n/a n/a ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

1.1 รอยละของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัย
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.2 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.3 รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.4 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน อยางนอย 1 ภาษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

1.5 รอยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

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

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

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

90 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
 2.3 รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม 

รักการอาน 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 

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

20 25 30 35 40 45 

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

20 25 30 35 40 45 

2.6 รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิด
แกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

100 100 70 100 100 100 

2.7 รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 100 100 

2.8 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

2.8 รอยละของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

2.9 รอยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลย ีนวตักรรมหองสมุด และ
แหลงเรียนรู 

100 100 100 100 100 100 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป64 ป65 
 2.10 รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ

อยางนอย 1 หลักสูตร 
80 80 100 100 100 100 

2.11 รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) 
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

100 100 100 100 100 100 

2.12 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม    
แนะแนว เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 100 100 

๓.การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 3.1 รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 

n/a n/a 100 100 100 100 

3.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

80 90 100 100 100 100 

๔.สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัย 
ไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

4.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับ มีผลงานวิจัย และ
นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 

80 80 80 85 90 95 

4.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

n/a 100 100 100 100 100 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

1.1 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารท่ีทันสมัย 

n/a 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

n/a 100 100 100 100 100 

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒.1 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแผน
อัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุ แตงตั้ง ตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

๒.2 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบ
การประเมิน และการพัฒนาครูผูชวย 

100 100 100 100 100 100 

๓.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา     
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของประชากรวัยเรยีนไดรับการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ 
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

80 85 90 90 95 100 

1.3 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

1.4 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตนิักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

1.5 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

1.6 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

100 100 100 100 100 100 

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 2.1 รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม   
เต็มตามศักยภาพ 

100 100 100 100 100 100 

2.2 รอยละของผูเรียนไดใชเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

100 100 100 100 100 100 

 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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นโยบายท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 : พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

1.1 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุน การสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มี
คุณธรรม จริยธรรม และนอมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรูการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

100 100 100 100 100 100 

1.3 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความ
รวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
อยางนอย 1 เครือขายข้ึนไป 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 100 

1.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับจัดทาํแผน 
การใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการดําเนนิงาน
โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

100 100 100 100 100 100 

1.3 รอยละของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

1.4 รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

75 100 100 100 100 100 

1.5 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน องคคณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงาน           
เชิงประจักษ 

100 100 100 100 100 100 

2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ          
แบบมีสวนรวม 

2.1 รอยละของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

100 100 100 100 100 100 

 ๒.๒ รอยละของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการ      
จัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

 2.4 รอยละของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสราง 
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบสวนรวม 
ดวยพลังประชารัฐ 

n/a n/a 100 100 100 100 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Based Line) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

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

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 
ความเขาใจสรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การกากับ ดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

100 100 100 100 100 100 

 3.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูล
กับสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา 
ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 

100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.256๒ – 256๕ 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕๗ 

สวนท่ี  5 
โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 
----------------------------- 

สรุปโครงการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป พ.ศ.2561-2564 

กลยุทธ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

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

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

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการ
เปนมืออาชีพ 

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

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

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

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

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

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕๘ 

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําป พ.ศ.2562-2565 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.เสริมสรางความม่ันคง
ของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

1.๑ รอยละของสถานศึกษา
มีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรู 
อยางยั่งยืน 

๑. โครงการขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาสูสถานศึกษา 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕๙ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.3 รอยละของผูเรียนมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูประวัติศาสตร และ
ความเปนพลเมือง 

๓. โครงการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตรและความเปน
พลเมืองดวยกิจกรรม Active 
Learning 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

2.1 รอยละของผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

4. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

5. โครงการพัฒนาเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรมระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธสอดคลองกับคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

7. โครงการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะหลักสูตรแกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 

๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๓) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๔) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๐ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.2 รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๑ 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการพัฒนาผูเรียนอยางมี
คุณภาพดวยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

1.1 รอยละของสถานศึกษานา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.2 รอยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน 
ทองถ่ิน และสังคม 

2. โครงการพัฒนาสงเสริม
โรงเรียนคุณธรรมและสืบสาน
ศาสตรพระราชา 
3. โครงการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.3 รอยละของผูเรียนผาน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ English 
Camp  
5. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะสูความเปนเลิศดวยการ
แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๒ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.4 รอยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน อยางนอย 1 ภาษา 

6. โครงการสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูสูอาเซียนศึกษา 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

1.5 รอยละของสถานศึกษามี
ระบบการวัดและประเมินผลท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

8. โครงการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนและยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสูการประเมินระดับชาติ 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๒.พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรูระดับ
ข้ันพ้ืนฐาน 

2.1 รอยละของผูเรียนระดับ
กอนประถมศึกษามีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา และพรอมเขา
สูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

๙. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและประถมวัย 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

10. โครงการพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย 
11. โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนดานการอานออกเขียนได
ตามชวงวัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๓ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.3 รอยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

12. โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียน กิจกรรมสงเสริมรักการ
อาน 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

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

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๔ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.7 รอยละของผูเรียนมี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 

18. โครงการสงเสริม พัฒนา   
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
19.โครงการขับเคลื่อนกร
จัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.8 รอยละของสถานศึกษา
ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตรใหกับนักเรียน 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.9 รอยละของสถานศึกษา 
ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
หองสมุด และแหลงเรียนรู 

22. โครงการสงเสริม พัฒนา   
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2.10 รอยละของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 
1 หลักสูตร 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๕ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

25.โครงการขยายโอกาสบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

    จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
 

2.12 รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม      แนะ
แนว เพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 

26. โครงการสงเสริมสนับสนนุ
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชพี 

    จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

๓.การสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

3.1 รอยละของสถานศึกษา
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศในดาน
ตางๆ 

27. โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
28.โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ ๑) กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา 
๒) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๖ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔.สงเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัย และนําผลการวิจัย 
ไปใชในการพัฒนา
การศึกษา 

4.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับ มีผลงานวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา 

31.โครงการสงเสริมการทําวิจัย
และนาํผลจากการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4.2 รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล 

32.โครงการสงเสริมการทําวิจัย
และนาํผลจากการวิจัยไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

    จาก สพฐ กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๗ 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลายและสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

1.1 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เขารับการพัฒนาผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารท่ีทันสมัย 

1.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
ภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปน
ฐานดวย TEPE Online 

    จาก สพฐ กลุมบริหารงาน
บุคคล 

1.2 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๘ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๖๙ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒.1 รอยละของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มีแผนอัตรา
กาลังในการสรรหาและบรรจุ 
แตงตั้ง ตรงตามความตองการ
ของสถานศึกษา 

12.กิจกรรมแผนอัตรากําลังเพ่ือ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งให
เหมาะสมกับสถานศึกษา 

    จาก สพฐ กลุมบริหารงาน
บุคคล 

 ๒.2 รอยละของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบ
การประเมิน และการพัฒนา
ครูผูชวย 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 
 

๓.3 รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๐ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

19.โครงการสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
แบบรอยละ 
20.โครงการสัมมนาเสริมสราง
ความเขาใจสิทธิประโยชนของครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ 6) กลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๑ 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การสรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 รอยละของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับไดรับโอกาสใน
การเขารับบริการทางการศึกษา     
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอ
ภาค 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.2 รอยละของประชากรวัย
เรียนไดรับการศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขา
รับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

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

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๒ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.3 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

8.โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด 
9.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ดานภัยยาเสพติดโดยใช
กระบวนการลูกเสือ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 
๒) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 

1.4 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

10. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา 

    จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 

 1.5 รอยละของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุมครองนักเรียน 

11. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา 
12. โครงการแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรางการสอนงานอาชีพ 
การมีงานทําสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

1.6 รอยละของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม 

13. โครงการระบบฐานขอมูล
ดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเขาถึง       
(Program SET)  

    จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๓ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

2. ลดความเหลื่อมลาทาง
การศึกษา 

2.1 รอยละของผูเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ 

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

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

2.2 รอยละของผูเรียนไดใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
๒) กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๔ 

นโยบายท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 : พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1.สงเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร   
กับสิ่งแวดลอม 

1.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุน การสรางจิตสานึก
รักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนอมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 

 

 1.2 รอยละของสถานศึกษาทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
4.โครงการบริหารจัดการขยะ 
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการปฏิบัติท่ี
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
2) กลุมสงเสริม
จัดการศึกษา 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๕ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมสงเสริมจัด
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๖ 

นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 

1.1 รอยละของหนวยงานทุก
ระดบัใชจายงบประมาณ   
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๗ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จาก สพฐ 

 1.2 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณสอดคลองแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 1) กลุมตรวจสอบ
ภายใน 
๒) กลุมนโยบาย
และแผน 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๘ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.3 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมสงเสรมิ
การศึกษาทางไกลฯ 

 

 1.4 รอยละของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๗๙ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 1.5 รอยละของหนวยงานทุก
ระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน องคคณะบุคคล และ
บุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

15.โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

    จาก สพฐ กลุมพัฒนาครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

2. สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการ          
แบบมีสวนรวม 

2.1 รอยละของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๘๐ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จาก สพฐ 

 ๒.๒ รอยละของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีแผนบูรณาการ      
จัดการศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๘๑ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2.๓ รอยละของเขตพื้นที่การศึกษา
มีการสราง 
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
แบบสวนรวม 
ดวยพลังประชารัฐ 

27.โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกลบาน) 

    จาก สพฐ กลุมนโยบายและ
แผน 

3. สงเสริมการมีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

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

28.การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

    จาก สพฐ กลุมนโยบายและ
แผน 

3.2 รอยละของหนวยงานทุกระดับ
มีการประสานขอมูลกับสถาบนัหรือ
หนวยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย
วิธีการที่หลากหลาย 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จาก สพฐ กลุมสงเสริมจัด
การศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การนําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูการปฏิบัต ิ

่  



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๘๒ 

สวนที่  6   

การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ 

 
1. หลักการสําคัญการบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ 
 

หลักการสําคัญในการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีไปสูความสําเร็จ ตามวิสัยทัศนและทิศทางการ 
พัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2562-2565 ท่ีกําหนด ดังนี้ 

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

2. สรางเครือขาย การบริหารจัดการโดยการสรางเครือขายของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ในการมี 
สวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสียและสังคม 

3. กระจายอํานาจ โดยการกระจายอํานาจในดานตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ ดานบริหาร 
งบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคลและดานท่ัวไป ใหผูมีสวนเก่ียวของทุกระดับของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหาร
จัดการรวมกัน 

 

2. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ไปสูการปฏิบัติของกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

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

2. ใหกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษา 
ในสังกัด มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 
  3. จัดใหมีการชี้แจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของไดรับทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พ.ศ.2561-2564     



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๘๓ 

           4. ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลาง จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุน
ทรัพยากรตอการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
              5. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุม หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และนําผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําป 
 

3. การติดตามประเมินผลตามแผน 
 

  การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ไปสูการปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 
          1. ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ และผลกระทบของ 
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
            2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการติดตาม ความกาวหนา บริหาร
จัดการนําแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ  พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตามวิสัยทัศนของแผนฯ  โดยนําวิธีการ
ติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช และประสานการติดตามประเมินผลกับสถานศึกษา 
            3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทันเหตุการณ 

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





 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ที่      ๒๒   / 256๒ 

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

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

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

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียนร้อย รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างาน ดังนี้ 

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

1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1       รองประธานฯ 
1.3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกคน กรรมการ 
1.4 นายมนัส  สายโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
1.5 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) กรรมการ 
1.6 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม       กรรมการ 
1.7 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
1.8 นางนงลักษณ์  จ าปานคร         ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  2)  คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาของของเขตพ้ืนที่
การศึกษาตลอดจนทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกอบด้วย 

2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1        รองประธาน 
2.3 นายสุขุม  พรหมเสน  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   กรรมการ 
2.4 นายณัฐพล  สุวรรณลพ   รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   กรรมการ 
2.5 นายสงัด  ปินตานา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   กรรมการ 
2.6 นายนิคม  ขจรค า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.7 นางวิไลวรรณ์ ขันค า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.8 นางชไมพร  ปวงค า    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
2.9 นางโสภี  ค าชูสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ 
2.10 นางสมบูรณ์ เรืองงาม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
2.11 นายนเรศ เชื้อทหาร ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
2.12 นางพัชริน  ศุภกิจโกศล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
2.13 นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  กรรมการ  
2.14 นายเอี่ยม  มังคลาด ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.14 นางสาวสุพิน  ไชยจ าเรญิ ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.15 นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.16 นายบุญเรียบ  มองมูล ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.17 นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บ ารุง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
2.18 นางธมนวรรณ  ค าเรือง ศึกษานิเทศก์     กรรมการ
2.19 นางสาวธารารัตน์  กลา้หาญ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.20 นางสาวรุสนันท์  แก้วตา ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.21 นางจริยา  ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
2.22 นางนันทภัค  จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.23 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
2.24 นางนงลักษณ์  จ าปานคร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายแผน         กรรมการและเลขานุการ 
2.25  นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓)  คณะท างานฝ่ายจัดท าเอกสาร  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง และจัดท าเอกสาร 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย 

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

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการและคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

สั่ง ณ วันที่    ๒๙   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 



ท่ีปรึกษาคณะผูจัดทํา 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ทุกทาน 

 ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

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

 ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี    

 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร   

ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม 
 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวลาวัลย  ธุระเสร็จ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

นางนงลักษณ  จําปานคร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน 

นางนันทภัค  จันทรสาห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  

นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   

นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท 0-5488-7204  โทรสาร 0-5488-70202 

www.pyo1.go.th/pyo 1 
 

http://www.pyo/
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