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ค าน า 

 
 รายงานผลการดําเนินงานเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ เปูาหมาย ที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                          ความสามารถในการแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม             
                                          ในการจัดการศึกษา 
 การดําเนินงานจัดทํารายงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานผลโครงการ โดย
การระดมความคิดเป็น และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปีต่อไป และนําไปวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อครู นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณชนเพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 คณะผู้จัดทํารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จั ดทําขอ
กราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย. 

                                  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
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สารบัญ 

                                                                                                                          หน้า 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  - อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            1 

   ข้อมูลทั่วไป 
   - สภาพทั่วไป สถานที่ตั้ง ข้อมูลทางการศึกษา            9 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
   - ทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1    
   - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)            16 
   - นโยบายรัฐบาล              19 
   - จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทาง หลักการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ       22 
   - นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี พ.ศ. 2561          25 
   - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579           34 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

  1. โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)    36  
  2. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจําปี 2561           37 
  3. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา         38 
  4. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา           39 
  5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  40 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งชัน 
   1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ         41 
                ระดับนานาชาติ ประจําปี 2561    
   2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา             42 
   3. โครงการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนปฐมวัยในโครงการบ้าน      43 
                วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
   4. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14”  45 
   5. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018   46 
   6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียน         47 
   7. โครงการพัฒนาการนิเทศ ติดตาผลภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2561         48 
   8. โครงการพัฒนาระบบการดูช่วยเหลือ/คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา         49 
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  คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  5 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560   

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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นายประถม  เชื้อหมอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 

1 
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

นายสุขุม  พรหมเสน 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษา 
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และสนิทรัพย ์

กลุ่ม 
บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

กลุ่มพัฒนา 
ครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ 
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

  โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กศจ.พะเยา 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ 
 รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1  มีบุคลากร  ครู  นักเรียน  สถานศึกษา 

หน่วยงาน  ทางการศึกษา  ในเขตบริการทั้ง 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ  อําเภอดอกคําใต้ 
และอําเภอภูกามยาว ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  1 แสดงข้อมูลจํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร จ านาน (คน) 
1. สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1) ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3) ศึกษานิเทศก์ 
4) บุคลากรอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) 
5) ลูกจ้างประจ า 

 

 
1 
3 
9 
36 
7 

รวม 56 
2. สังกัดสถานศึกษา 

1) ข้าราชการครู 
2) พนักงานราชการ 
3) ลูกจ้างประจ า 
4) ลูกจ้างชั่วคราว 

4.1 ครูอัตราจ้าง 
4.2 นักการภารโรง 

 

 
655 
8 
36 
 

32 
39 

 
รวม 770 

รวมทั้งสิ้น 826 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  8 

 

 
อ านาจหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ 
 1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 1.4 จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 1.5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 1.6 ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.7 ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 1.8 ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ 
 1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ 
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

  
 
 
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 2.1 จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
 2.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 
 2.4 ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
 2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 

 กลุ่มอ านวยการ 1 

2 
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มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.3 ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.4 ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานาบริหารการเงิน 
 4.2 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการบัญชี 
 4.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 4.4 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
 4.5 ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ 
งานบริหารสินทรัพย์ 
 4.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 5.1 วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 5.3 วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.4 ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.5 จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
 5.6 จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 5.7 ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 5.8 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ 
 5.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

3 

4 

5 
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มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 6.1 ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 6.2 ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 6.3 ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
 6.4 ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 

 
 
 
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 7.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 73 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 7.4 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 7.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
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มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 8.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 8.4 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 
 8.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 8.6 ส่งเสริมการการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และ 
งานกิจการนักเรียนอื่น 
 8.7 ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 8.8 ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันและแก้ไขและ
คุ้มครอง 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8.9 ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 8.10 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม 
 8.11 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8.13 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  8 
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มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 9.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 9.2 ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 9.3 ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
     9.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
     9.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
      9.6 ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
     9.7 ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
     9.8 ดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      9.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี
ของรัฐ 
     9.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
 10.2 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่กําหนด 
 10.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 10.4 ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
 10.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
  
 

 

  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 

 กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 9 
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 จังหวัดพะเยา มีที่ตั้งและอาณาเขตอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูง  อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 
40 ลิปดาตะวันออก ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
ประมาณ 735 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ปกครองประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412  ไร่  โดยมี        
อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอําเภอพาน  อําเภอปุาแดด  และอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต้ ติดเขตอําเภองาว  จังหวัดลําปาง  และอําเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดแขวงไชยบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอําเภอ 
                       ท่าวังผา  อําเภอเมืองน่าน  อําเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
 

จังหวัดพะเยา แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วย 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ  
อําเภอดอกคําใต้ อําเภอปง อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงม่วน  อําเภอภูซาง และอําเภอภูกามยาว 
แบ่งเป็น  68  ตําบล  779  หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 72 แห่ง   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบด้วย  4  อําเภอ ดังนี้ 
  อําเภอเมืองพะเยา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    และเป็นที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
  อําเภอแม่ใจ    ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร 
  อําเภอดอกคําใต้  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร 
  อําเภอภูกามยาว    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ห่างจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
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แผนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 เลขที่ 598 ถนนสนามกีฬา  หมู่ที่ 11 ตําบลต๋อม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
รหัสไปรษณีย์  56000  โทรศัพท์  0-5488-7204  โทรสาร 0-5488-201 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
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ข้อมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2561) 

 

 

1. จ านวนโรงเรียน นักเรียน และครู จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 

โรงเรียน นักเรียน ครู 
1. เมืองพะเยา 1  16 1,491 140 
2. เมืองพะเยา 2  13 3,154 198 
3. ดอกคําใต้ 1  12 1,420 124 
4. ดอกคําใต้ 2  13 1,194 108 
5. แม่ใจ 19 1,542 151 
6. ภูกามยาว 12 725 76 
 รวม 85 9,526 797 

 

2. จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ที ่ ระดับ จ านวน 
1. ปฐมวัย 1,867 
2. ประถมศึกษา 6,556 
3. มัธยมศึกษาต้อนต้น 1,103 
 รวม 9,526 

 

3. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กจ าแนกตามจ านวนนักเรียน 

ที ่ โรงเรียน จ านวน 
1. นักเรียน  0 – 20  คน 5 
2. นักเรียน  21 – 40  คน 10 
3. นักเรียน  41 – 60  คน 15 
4. นักเรียน  61 – 80  คน 16 
5. นักเรียน  81 – 100  คน 12 
6. นักเรียน  101 – 120  คน 5 
 รวม 63 

 

ข้อมูลทางการศึกษา 
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4. จํานวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น อ.1 – ม.3) 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

นักเรียน คร ู
1. บ้านจําปุาหวาย เมืองพะเยา 140 15 
2. บ้านต๋อม เมืองพะเยา 224 16 
3. บ้านร่องห้า เมืองพะเยา 167 16 
4. บ้านต๊ําพระแล เมืองพะเยา 119 15 
5. บ้านแม่กา เมืองพะเยา 157 17 
6. อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก เมืองพะเยา 232 16 
7. บ้านภูเงิน เมืองพะเยา 187 16 
8. บ้านห้วยบง เมืองพะเยา 97 16 
9. ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา 209 16 
10. บ้านหนองหล่ม ดอกคําใต้ 136 14 
11. บ้านดง ดอกคําใต้ 148 15 
12. บ้านจําไก่ ดอกคําใต้ 263 16 
13. บ้านปางงุ้น  ดอกคําใต้ 85 11 
14. บ้านค่า ดอกคําใต้ 194 15 
15. บ้านร่องจว้า ดอกคําใต้ 98 15 
16. บ้านปาง ดอกคําใต้ 69 10 
17. บ้านปิน ดอกคําใต้ 205 18 
18. บ้านวังขอนแดง ดอกคําใต้ 46 7 
19. บ้านทุ่งต้นศรี ดอกคําใต้ 101 12 
20. บ้านดงอินตา แม่ใจ 176 16 
21. บ้านดงบุญนาค แม่ใจ 70 10 
22. บ้านไร่อ้อย แม่ใจ 139 15 
23. ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี  แม่ใจ 85 12 
24. ชุมชนบ้านแม่สุก แม่ใจ 95 12 
25. อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ 163 17 
26. เจริญใจ แม่ใจ 45 9 
27. บ้านอิงโค้ง ภูกามยาว 127 14 
28. บ้านห้วยแก้ว ภูกามยาว 31 9 

 รวม 3,808 390 
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5. จ านวนโรงเรียนที่เรียนรวม 

    5.1 เรียนรวมทุกชั้น 

ที ่ โรงเรียนเรียนรวม อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนหลัก นักเรียน ครู 
1. บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) เมืองพะเยา 13 3 บ้านศาลา 
2. บ้านไร่ เมืองพะเยา 24 4 บ้านแม่นาเรือใต้ 
3. บ้านแม่ต๋ําบุญโยง เมืองพะเยา 28 4 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 
4. บ้านต๊ําดอนมูล เมืองพะเยา 18 4 บ้านต๊ําพระแล 
5. บ้านต๊ําม่อน เมืองพะเยา 22 4 บ้านต๊ําพระแล 
6. บ้านห้วยทรายเลื่อน ดอกคําใต้ 0 3 บ้านจําไก่ 
7. บ้านหนองลาว ภูกามยาว 6 3 บ้านห้วยแก้ว 
8. บ้านแม่จว้าใต้ แม่ใจ 30 3 ชุมชนบ้านแม่สุก 

    5.2 เรียนรวมบางชั้น  

ที ่ โรงเรียนเรียนรวม อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนหลัก นักเรียน ครู 
1. บ้านต๊ําเหล่า เมืองพะเยา 23 5 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 
2. ชุมชนบ้านตุ้มท่า เมืองพะเยา 77 6 บ้านต๊ําเหล่า 

6. จ านวนโรงเรียนประชารัฐ  

ที ่ โรงเรียนหลัก อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนเครือข่าย นักเรียน ครู 
1 ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา 209 16  
2 บ้านจําปุาหวาย เมืองพะเยา 140 15  
3 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก เมืองพะเยา 232 16 บ้านแม่ต๋ําบุญโยง 
4 บ้านแม่กา เมืองพะเยา 157 17  
5 บ้านสาง เมืองพะเยา 105 7  
6 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บํารุง) เมืองพะเยา 153 9  
7 บ้านต๋อม เมืองพะเยา 224 16  
8 บ้านต๊ําพระแล เมืองพะเยา 119 15 บ้านต๊ําม่อน, 

บ้านต๊ําดอนมูล 
9 ชุมชนบ้านตุ้มท่า เมืองพะเยา 77 6  
10 บ้านห้วยบง เมืองพะเยา 97 16  
11 บ้านใหม่ เมืองพะเยา 73 4  
12 บ้านจําไก่ ดอกคําใต้ 263 16 บ้านห้วยทรายเลื่อน 
13 บ้านค่า ดอกคําใต้ 194 15  
14 ชุมชนบ้านห้วยลาน ดอกคําใต้ 95 9  
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ที ่ โรงเรียนหลัก อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนเครือข่าย นักเรียน ครู 
15 บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ ดอกคําใต้ 234 11  
16 บ้านปิน ดอกคําใต้ 205 18  
17 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) แม่ใจ 70 8  
18 บ้านดงอินตา แม่ใจ 176 16  
19 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ 163 17  
20 ชุมชนบ้านปุาแฝกสามัคคี แม่ใจ 85 12  
21 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 130 12  
22 บ้านอิงโค้ง ภูกามยาว 127 14  
 
7. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

หมายเหตุ นักเรียน ครู 
1 บ้านต๋อม เมืองพะเยา 224 16  
2 ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา 209 16  
3 อนุบาลภูกามยาว ภูกามยาว 130 12  
4 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) แม่ใจ 163 17  
5 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บํารุง) เมืองพะเยา 153 9  

 
8. จ านวนโรงเรียน ICU   

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

นักเรียน ครู ห้อง 
1 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) เมืองพะเยา 65 5 8 
2 บ้านต๊ําเหล่า เมืองพะเยา 23 5 8 
3 บ้านปุาคา เมืองพะเยา 59 6 8 
4 บ้านภูเงิน เมืองพะเยา 187 16 11 
5 บ้านศาลา เมืองพะเยา 60 6 8 
6 บ้านดอกคําใต้ ดอกคําใต้ 12 4 6 
7 บ้านร่องจว้า ดอกคําใต้ 98 15 12 
8 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ดอกคําใต้ 48 5 8 
9 บ้านสันจกปก ดอกคําใต้ 44 5 9 
10 บ้านดง ดอกคําใต้ 148 15 11 
11 บ้านค่าบน ดอกคําใต้ 105 7 8 
12 บ้านทุ่งต้นศรี ดอกคําใต้ 101 12 12 
13 บ้านเนินสมบูรณ์ ดอกคําใต้ 61 5 8 
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
จ านวน 

นักเรียน ครู ห้อง 
14 บ้านวังขอนแดง ดอกคําใต้ 46 7 9 
15 บ้านปาง ดอกคําใต้ 69 10 10 
16 บ้านโพธิ์ทอง ดอกคําใต้ 31 4 6 
17 บ้านหนองหล่ม ดอกคําใต้ 136 14 11 
18 บ้านใหม่ ดอกคําใต้ 110 6 6 
19 บ้านปางงุ้น ดอกคําใต้ 85 11 11 
20 บ้านดงบุญนาค แม่ใจ 70 10 10 
21 บ้านปุาสักสามัคคี แม่ใจ 61 5 8 
22 เจริญใจ แม่ใจ 45 9 12 
23 บ้านปุาแฝกเหนือ แม่ใจ 48 3 8 
24 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) ภูกามยาว 62 5 8 
25 บ้านแม่อิง ภูกามยาว 53 4 8 
26 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) ภูกามยาว 63 4 9 
27 บ้านร่องปอ ภูกามยาว 61 4 8 
28 บ้านห้วยแก้ว ภูกามยาว 31 9 10 
29 บ้านม่วงคํา ภูกามยาว 68 5 9 
30 บ้านกาดถี ภูกามยาว 64 5 9 

9. จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กลุ่มบุคลากร 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
1. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 3 1 4 
2. กลุ่มอ านวยการ 1 5 6 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 7 10 
4. กลุ่มนโยบายและแผน - 5 5 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 6 7 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 6 11 
7. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2 7 9 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 3 
9. พนักงานราชการ 1 - 1 
10. ลูกจ้างประจ า 7 - 7 
11. ลูกจ้างชั่วคราว 2 3 5 

รวม 26 42 68 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ถือเป็นกฎหมายการศึกษา ฉบับแรกของ
ไทยที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
กล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี  ต้องจัดให้ทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  เพ่ือเป็นการตอบสนองตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และสอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่มุ่งให้
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาที่
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐอันส่งผลในการพัฒนาที่
ยังยืน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดพะเยา  จึงได้นํา
กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579)  นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุฃฃองคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบ 
เศรษฐกิจ รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไข ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร  
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ ผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ พัฒนาระบบ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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นโยบายรัฐบาล 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

 ข้อ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม 
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 ข้อ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 ข้อ 4  การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียน และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดอง สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดบันานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติ จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
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 ข้อ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้
ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงาน รวมทั้งนําแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ําซ้อนและมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืน หรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความ
จําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด เพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้าง
งานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้ จ่ายที่            
สูญเปล่า 
 ข้อ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อน หรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลั งและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถดําเนินการได ้
  10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่
ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
  10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
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  10.4 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก 
ของไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐาน 
สากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ประจ าปี พ.ศ. 2561  

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน 
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
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 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
 3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ฯลฯ 
นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
           ในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนํา 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสระการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและเหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้วยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
International Student Assessment)  
  3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
  3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
  4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล  โดยเน้น 
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เช่น 
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on  
Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information 
technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา
แนวคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ      
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่  เช่น โรงเรียนที่ 

ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management) , รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
  2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 
  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  - 2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นําไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยกําหนด
สาระสําคัญให้บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ  ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3)คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี ข้างหน้าดังนี้  

วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง 
ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ จะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการ  ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความสําเร็จให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดําเนินการดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  33 

 

 2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปูฯกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ 
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน(Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจําปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์  
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทาง และเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กําหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพในและ 
การประเมินคุณภาพนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการ
สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก 
ของไทย 12 ประการ 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
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เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํา งานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามบริบทของพ้ืนที ่
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย  ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ปี 2561  

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มา
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน 
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน  
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน 
รูปแบบใหม่ 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
 3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
           ในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสม 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนํา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจําเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
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 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
   1. ร้อยละ80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
         2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
         ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
         ตวัชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
      - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออก เขียนได้ 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสระการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  

1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)  
ด้านภาษาด้านคํานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ  
O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
         3. ร้อยละ 70 ของเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

         ตวัชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย 
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ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและเหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
         ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 
  2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้วยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
International Student Assessment)  
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA 
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 
  3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
  3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
  4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
         ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล  โดยเน้น 
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนํา
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย  
 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)  ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

1. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุ 
แต่งตั้งตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
     1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

    2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ 
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
      1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
    3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
    4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
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 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information 
technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
           ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ      
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ตวัชี้วัดความสําเร็จ : รอ้ยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100  ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด  
                 การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

สอดคล้องแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่  เช่น โรงเรียนที่ 

ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 
องค์คณะบุคคลและบุคลากร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management)  รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
  2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
   ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับการศึกษาอย่างน้อย1 เครือข่ายขึ้นไป 
   2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
สร้างความระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.2 ประสานสถาบนัหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 

ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)ผ 

 กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ คํา
ปฏิญาณและอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รอบรู้ใฝุหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิทยาการตามที่สนใจ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นการตอบสนอง
นโยบาย ปลูกฝังคุณธรรมความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยใช้กิจกรรม
ลูกเสือ และกระบวนการลูกเสือยังมีกระบวนการหลายอย่างซึ่งเป็นฐานนําไปสู่ความสําเร็จ ตลอดจนช่วย
ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 12 ประการ มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้กํากับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ ตามแนวของสํานักงานลูกเสือโลก บรรลุเปูาหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2. เพ่ือให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. งบประมาณ  :  91,975.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น 
(C.B.T.C) จํานวน 1 รุ่น จํานวน 48 คน  ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะ มีความรู้  มีความความสามารถทาง
วิชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์ เพ่ือไปพัฒนาการฝึกอบรม บริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือของตนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ สามารถนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสําหรับ
ลูกเสือได้ 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจ าปี 2561      

  เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง หากได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ ย่อมเป็นกําลังสําคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
เทียบเท่านานาอารยประเทศ เด็กและเยาวชนจงเป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ภูมปิัญญาวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
 2. เพ่ือคัดเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 

2. งบประมาณ  :  16,800.-บาท 

3. ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรียนมีความรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ 
 - สร้างความเข็มแข็งให้กับสภานักเรียนให้ร่วมดูแลทุกข์ สุขของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในโรงเรียน คิดริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
 - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 - โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ  อย่างน้อย  1  โรงเรียน 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   - 

5. ข้อเสนอแนะ   
 - การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมมากกว่า 1 วัน 
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ชื่อโครงการ  :  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา       

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนงานตาม 4   กลยุทธ์ และ
จุดเน้น สพฐ. 12 ประการ โดยกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
เปูาหมายความสําเร็จเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มีจิตสํานึกและภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยกําหนด
เปูาหมายในการพัฒนาให้สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอ่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และให้พัฒนาต่อ
ยอดเป็นสถานศึกษาพอเพียงด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย เขตละ 1 ศูนย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ศักยภาพให้กับสถานศึกษาพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการคงสภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม บ่ม
เพาะ พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงให้เข้ารับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อย่างน้อย 1 ศูนย์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เข้ารับการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 

2. งบประมาณ  :  16,855.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเปูาหมาย จํานวน 13 โรง เข้ารับการประเมิน ระหว่างวันที่ 22 – 29 มกราคม2561 และ
ทั้ง 13 โรงเรียน ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีความ
ตระหนักรู้ และเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาสามารถนําไป
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  

 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด 
โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่
นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดมโนสํานึกรู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วม
กิจกรรมอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่ม
ผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทําเป็นหลักสูตร
ลูกเสือและคู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้ง 3 เรื่อง คือ หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือ
คุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนดสามารถรับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือแต่ละหลักสูตร และขยายผลจัดตั้งเป็นกองลูกเสือในสถานศึกษาได้ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อ           
ยาเสพติด 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัยและบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
 4. เพ่ือฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต  

2. งบประมาณ  :  224,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ทุกคนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 28 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะชีวิตของลูกเสือใน
การปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นเยาวชนผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
บ้านเมืองในอนาคต  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  45 

 

ชื่อโครงการ  :  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                   พะเยา เขต 1    

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด โดย
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือสืบ
สานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการท่ี 10 ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา   โดยกําหนดเปูาหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เชิงปริมาณการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2561 กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 225 
เขต และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ ส่วนเชิง
คุณภาพให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทํา
ความดี และร่วมกันสร้างเครือข่าย ชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรมด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่
ทํางานด้วยคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่าย ชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ทํางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง  
2. งบประมาณ  :  267,240.-บาท   
3. ผลการด าเนินงาน 
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน วางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ให้กับผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ ได้
ตระหนักรู้ และเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนฯ เพ่ือนําไปบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกและลดพฤติกรรมเชิงลบของผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
 - พัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 78 โรงเรียน โดยจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมประจํากลุ่มโรงเรียน จํานวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 20,000.-บาท 
เพ่ือไปดําเนินการตามกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณ, กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน, กิจกรรมค่ายยุวชน
คุณธรรม, กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี, กิจกรรมการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ส่งผลให้ทุกโรงเรียนโครงการคุณธรรม สพฐ. และมีอัต
ลักษณ์ประจําโรงเรียน และพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหาร ครู และนักเรียนเพิ่มขึ้น 
 - จัดค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมให้กับแกนนํานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมี
กลุ่มเปูาหมายแกนนํานักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ  
1 คน รวมทั้งสิ้น  106 คน ซึ่งได้จัดค่ายอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  แกนนํานักเรียนที่เข้าค่ายได้ผ่านกระบวนค่ายอบรมด้าน
คุณธรรมสู่สังคม มีความรู้ ตระหนักรู้ และเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สามารถเป็นแกนนําและนําไปขยายผลให้กับเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนได้ 
4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    -                                                                        
5. ข้อเสนอแนะ   -                       



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  46 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจดัการศกึษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                    ในการแขง่ขัน 

ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ   
                   ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561   

 การศึกษามีบทบาทสําคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จําเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางปัญญาผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีนโยบายดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี 2561 และมอบหมายให้สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี 2561 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่เวทีโลก 
 2. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการ สร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย 
 3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และยกระดับความสามารถ
ของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล  
2. งบประมาณ  :  24,600.-บาท   
3. ผลการด าเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ และแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ไปยังสถานศึกษาทุกสังกัด ซึ่งจัดสอบรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียน
อนุบาลพะเยา มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขันรอบแรก จํานวน  415 คน โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก จํานวน 140 คน แยกเป็นรายวิชา ดังนี้ 

 
 

รายวิชา 
 

 
จํานวน
นักเรียน
ที่สมัคร 

จํานวนนักเรียน รางวัลที่ได้รับ จํานวนนักเรียนที่มี
สิทธิ์สอบรอบสอง
(เฉพาะผู้ที่ได้รับ
เหรียญทองและ

เหรียญเงิน) 

 
เข้า
สอบ 

 
ขาด
สอบ 

 

ทอง 

 

เงิน 

 

ทองแดง 

คณิตศาสตร์ ระดับประถม 222 200 22 12 22 34 34 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยม 69 53 16 4 7 8 11 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถม 196 162 34 11 19 23 30 

รวม 487 415 72 27 48 65 75 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  ยกระดับคุณภาพการศึกษา   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยม ศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งเน้นการ
สร้างความตระหนักให้สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการนําผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวัดและประเมินผลในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตลอดจนการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการประเมินด้วยข้อสอบที่มีมาตรฐานทัดเทียมกัน โดยแบบทดสอบท่ีมี
มาตรฐานจากสํานักทดสอบทางการศึกษา 
 2. ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในกางวางแผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
2. งบประมาณ  :  60,640.-บาท   
3. ผลการด าเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ พฤศจิกายน 2560 รุสนันท์  แก้วตา 
2 จัดสอบ PRE O-NET ธันวาคม 2561 รุสนันท์  แก้วตา 

3 จัดสอบการประเมินอ่านออกเขียนได้  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กุมภาพันธ์ และ 
กันยายน 2561 

รุสนันท์  แก้วตา 

4 จัดสอบการประเมินด้วยข้อสอบกลาง มีนาคม 2561 รุสนันท์  แก้วตา 

5 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
(การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ 
Active learning) 

7 – 8 พฤษภาคม 2561 รุสนันท์  แก้วตา 

6 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET/ 
NT/อ่านออกเขียนได ชั้น ป.1) 

เมษายน 2560 รุสนันท์  แก้วตา 

7 O-NET และ NT WARD มีนาคม-มิถุนายน2560 รุสนันท์  แก้วตา 

8 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2560 รุสนันท์  แก้วตา 

ในปีงบประมาณ 2560  
 มีผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลําดับที่ 8 ของประเทศ 
 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นที่ 2 ของประเทศ 
 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นที่ 3 ของประเทศ 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นที่ 7 ของประเทศ 
4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 
5. ข้อเสนอแนะ   -  
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ชื่อโครงการ  :  ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนปฐมวัยในโครงการบ้าน 
                   วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา  

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัย ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครูผู้สอนปฐมวัยมีความต้องการในการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูต้องการให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จั ดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย และต้องการให้
ศึกษานิเทศก์ไปให้การชี้แนะเป็นระยะ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้ตามศักยภาพ และเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับครูปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง จึงได้จัดทําโครงการศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนปฐมวัยในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้
กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาขึ้น 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
ทุกอําเภอ และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายทุกอําเภอ และ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา นําความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาจัดหน่วย
การเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายทุกอําเภอ และ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา การนิเทศ แนะนํา ช่วยเหลือ และพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้มี
คุณภาพ และมาตรฐาน 
 4. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เต็มตาม
ศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2. งบประมาณ  :  11,546.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศ
แบบร่วมพัฒนา โดย 
 - ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย           
ประเทศไทย 
 - จัดทําเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 - จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงาน 
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  1. การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 
1 จํานวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 
     1.1 โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บํารุง) 
     1.2 โรงเรียนบ้านห้วยบง 
     1.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
     1.4 โรงเรียนบ้านจําปุาหวาย 
     1.5 โรงเรียนบ้านแม่กา 
     1.6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 
     1.7 โรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์ 
     1.8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 
     1.9 โรงเรียนบ้านดงอินตา 
      1.10 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 
  2. นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
 โรงเรียนในโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 
 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  50 

 

ชื่อโครงการ  :  การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า ว่ิง 31 ขา ครั้งที่ 14”                 
                   ปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  

 ในปี 2561 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือกันจัด
ให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ.– เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14” ปี 2562 โดยแบ่งการแข่งขัน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. ระดับภูมิภาค และ 3. รอบชิงชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีนห้าที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มี
คุณภาพทั้งด้านจิตใจที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และทักษะในการเล่นกีฬาอันเป็นการสร้างทรัพยากร
บุคคลในวัยที่กําลังต้องการพัฒนา การเรียนรู้และเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
นักเรียนประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14” ปี 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา 
คร้ังที่ 14” ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมชนะเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค 
 2. ส่งเสริมให้เด็กและนักเรียน มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม และ
ประเทศชาติ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และพลานามัยของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ  

2. งบประมาณ  :  5,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14” ปี 
2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 5 ทีมๆ ละ 
35 คน คือ 1. ทีมโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2. ทีมโรงเรียนบ้านร่องห้า 3. ทีมโรงเรียนบ้านภูเงิน 4. 
ทีมโรงเรียนบ้านจําไก่ และ 5. ทีมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ซึ่งได้ทําการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค 2 ทีม 
คือ ทีมโรงเรียนบ้านร่องห้า และทีมโรงเรียนบ้านภูเงิน 
 จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14” 
ทําให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะสูงขึ้น นักเรียนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์ ห่างไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด ทําให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กนักเรียนด้านอารมณ์ จิตใจ สุขภาพอนามัย คุณธรรม 
จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการเตรยีมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  
                   PISA 2018 

 PISA เป็นโครงการประเมินสมรรถนะด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ทําการประเมิน 
3 ปีต่อครั้ง และในเดือนสิงหาคม 2561 จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง คือ PISA 2018 เพ่ือเป็นการเตรียม
นักเรียนให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2018 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้
กําหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมผู้เรียนรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 เพ่ือให้
บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงความ สําคัญ มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบเนื้อหา รายละเอียดของการ
ประเมิน และนําไปใช้ในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2018 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีความตระหนักในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA 2018 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2018 
 3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 

2. งบประมาณ  :  41,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดําเนินการตามข้ันตอนและกิจกรรม 
ดังนี้ 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
PISA 2018 วันที่ 25 เมษายน 2561 
 - นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 ระหว่างเดือน มิถุนายน–กรกฎาคม 2561 
 - สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน ในเดือนสิงหาคม 2561 
 ในการจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้ ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความตระหนักในการประเมินผล
นักเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมินร่วมกับนานาชาติ PISA 2018  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียน     

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา เร่งรัดและปฏิรูปพัฒนาทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้เป็นรูปธรรม พัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีความรู้และ
ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีทักษะที่
จําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้กับ
นายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกผลการเรียนในโปรแกรมระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
(SchoolMis)  

2. งบประมาณ  :  30,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. จัดทําคู่มือการบันทึกผลการเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 20 กันยายน 2561 
2. จัดอบรมขยายผลให้ครูที่ทําหน้าที่นายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา โรงเรียนละ  

1 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
 3. สรุปผลและรายงานผล  ภายใน 30 กันยายน 2561  
 ครูผู้ทําหน้าที่นายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและ
ประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกผลการเรียนในโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา 
(SchoolMis) ของสถานศึกษาได้  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาการนิเทศ ติดตามผลภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2561  

 ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่สําคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ ซึ่ง
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนจะต้องได้รับสอบ CEFR (The Common European Framework Of 
Reference for Language) เมื่อผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็นครูแกนนําใน
การอบรม Boot Camp ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ใน
ส่วนของภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นศูนย์การพัฒนาครูแกนนํา Boot Camp รับผิดชอบใน
การพัฒนาสําหรับครูในเขตตรวจราชการที่ 16 ประกอบด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 4 
จังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเป็นการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูแกนนําที่ผ่านการ
อบรม Boot Camp 
 2. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับครู และวิทยากรแกนนํา 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านกระบวนการอบรม Boot Camp ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 5. ครูได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์การสอนจากการสาธิตการสอนของครูแกนนํา 

2. งบประมาณ  :  40,000.-บาท  

3. ผลการด าเนินงาน 
 จากการนิเทศติดตามผลกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทําให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับ
ความรู้ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการร่วมมือในการพัฒนาช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และครูได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสาธิตการสอนของครูแกนนํา  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  54 

 

ชื่อโครงการ  :  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ / คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศกึษา 

 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง จําเป็นต้อมีระบบการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งระบบดังกล่าวก็
คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดําเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน 
พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครู
ประจําชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน เป็นบุคคลหลักในการทํางาน   

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครู
มีความรู้ความสามารถในการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
 2. เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดําเนินการคัดกรอง/คุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็ก ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานภาคี และความร่วมมือเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
 3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
ในการปูองกันคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือและร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 
 4. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดที่มีการขับเคลื่อน/พัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็งและเป็นระบบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. งบประมาณ  :    -    บาท  

3. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 85 แห่ง มีการขับเคลื่อน/พัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนตนเอง ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง/หลักการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน สามารถดําเนินงานได้
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ในด้านของนักเรียนยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความจําเป็นต้องการ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเร่งด่วนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพ นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลอย่างท่ัวถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและรู้เท่าทันถึงภัยต่าง ๆ ในบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง   

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ   
                   ทุจริต” 

 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต”  ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การปูองกันการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกัน
การทุจริตเชิงรุก เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกา
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
โดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปูองกัน ด้านการปลูกฝัง และ
ด้านการสร้างเครือข่าย  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชั่น (ITA)  
2. งบประมาณ  :  147,000.-บาท   
3. ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน 58 โรงเรียน เพ่ือ
ชี้แจงการขับเคลื่อนโครางการโรงเรียนสุจริต ประจําปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมดอยหลวง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทําให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนใน
สังกัดรู้และเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตในปีงบประมาณ 2561 และได้ไปดําเนินการ
จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน ส่งผลให้ทุกคนมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน
ของโรงเรียนสุจริต 
 - จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 20%  จํานวน  20  โรงเรียน ๆ ละ 2,000.-บาท 
เพ่ือนําไปดําเนินการตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้ทุกโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดี อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 บริษัท 
 - จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ STONG) และ ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย ให้กับแกนนํานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทําให้แกนนํานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ผ่าน
การเข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ STONG) และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
 - ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจาก 
คอร์รัปชัน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กลุ่มเปูาหมาย 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งผลการประเมิน ได้รับคะแนน 85.26 อยู่ใน
ระดับสูงมาก  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษา 

ชื่อโครงการ  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 การนิเทศ ติดตามผล เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในทุก
ระดับ ซึ่งจะส่งผลให้ยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น อีกท้ังกระบวนการนิเทศมี
ส่วนสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปสู่การดําเนินงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้เน้นให้มีการนิเทศ ติดตามผล 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สมรรถนะของครู และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าสู่
มาตรฐาน เร่งพัฒนาระบบบริหาร ระบบติดตามประเมินผล และระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และเครือข่ายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้พัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และการสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2. งบประมาณ  :  150,600.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

3. ผลการด าเนินงาน 
      - ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองไปสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ  
      - ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการนิเทศที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่ายงานนิเทศ
การศึกษา 
      - ศึกษานิเทศก์ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีสรุปและการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและการประเมินผล ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    -  

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2561 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 มาตรา 52 ให้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา และหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การ
ทํางานเป็นทีม การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี การยกย่อง ให้ขวัญกําลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติราชการ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างได้ ให้
สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือจะได้พัฒนาผลงานที่ดีและให้มีคุณภาพ  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ

ในการทํางาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเป็นแรงช่วยเสริมให้ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีกําลังใจในการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
 2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลมีผลงานที่ดี และมีการพัฒนาผลงานเป็นที่
ยอมรับและสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่าง
กว้างขวาง  

2. งบประมาณ  :  2,193.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน  
 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลมีผลงานที่ดี และมีการพัฒนาผลงานเป็นที่
ยอมรับและสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่าง
กว้างขวาง มีความภาคภูมิใจ และมีขวัญกําลังใจในการทํางานและพัฒนางานด้านวิชาการได้ดียิ่งขึ้น  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  58 

 

ชื่อโครงการ  :  อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
                   บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
                   ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา” 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา” ขึ้น เพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎกระทรวงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาและเป็นไปในแนวเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ กฎมาย กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 

2. งบประมาณ  :  45,060.-บาท 

3. ผลการด าเนินงาน 
 ในการจัดอบรมตามโครงการ มีผู้บริหารเข้ารับการอบรม จํานวน 78 คน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 78 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จํานวน 42 คน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จํานวน 8 คน การอบรมครั้งนี้ส่งผลให้ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎมาย กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ กฎมาย กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน      - 

5. ข้อเสนอแนะ      - 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  59 

 

ชื่อโครงการ  :  การจัดแสดง และประกวดผลงานวิชาการโรงเรียนในระดับปฐมวัย  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก เพลิดเพลิน โดยใช้แนวทางการจัด
กิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) สะเต็มศึกษา และมอนเตสเชอรี่ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการจัดกิจกรมการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นทักษะการตั้งคําถามและค้นคว้าหาคําตอบของแต่ละบุคคล การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่
ได้รับจากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา มีการทําการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยสามารถนํากิจกรรม
การสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยคํานึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งความสนใจ ความสามารถ และสภาพแวดล้อมของเด็กเป็นสําคัญ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กโดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า มี
โอกาสลงมือกระทํา เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต ทดลอง เล่น สืบค้น คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการในระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับปฐมวัยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่สาธารณชน 

2. งบประมาณ  :  60.000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
 - ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 - นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
                   ในสังกัด   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดกลยุทธ์ที่ 5 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้จัด
ให้มีโครงการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้บรรลุตามเปูาประสงค์และกลยุทธ์ดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และมีสมรรถนะ
ทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการพัฒนาการคิด 
 3. การวัดและประเมินผล สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยผ่านการปฏิบัติ
จริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และมีสมรรถนะทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาการคิด การวัด
และประเมินผล สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยผ่านการปฏิบั ติจริงและการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 4. นักเรียนระดับปฐมวัน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะทางด้านวิชาการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสูงสุดเต็มตาม
ศักยภาพ  

2. งบประมาณ  :  171,400.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 โ ร ง เ รี ยน ในสั งกั ด ได้ รั บการนิ เทศแบบกัลยาณมิตรทางการศึ กษาครบทุก โ ร ง เ รี ยน                     
อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้งต่อภาคเรียน ครู และบุคลากรทาการศึกษาได้รับการนิเทศการศึกษาด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ และมีสมรรถนะทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนระดับปฐมวัน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสูงสุดเต็มตามศักยภาพ  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  61 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ชื่อโครงการ  :  ค่าพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมลูกเสือ  ค 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดทักษะเป็นสมรรถนะสําคัญที่
ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ ตักสินใจ แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์กับอารมณ์ ความเครียดให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ปูองกันตนเองได้ใน
ภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไอย่างมี
ความสุขและปลอดภัย 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2. งบประมาณ  :  80,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จํานวน 216 คน และครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
แนะแนวและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมทีพึงประสงค์ จํานวน 27 คน มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ  :  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทําขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้
น้อย การใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. งบประมาณ  :  43,358.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้รับผิดชอบการจัดการขยะในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม 
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ในสํานักงาน ได้รับทราบนโยบายและมาตรการในการบริหารงานขยะมูลฝอย และดําเนินการคัดแยกขยะได้  
ครูผู้สอน/ครูวิชาการ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วม 
                    ในการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ  :  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2561   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะ กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาองค์
คณะบุคคล เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีจุดเน้นให้
มีการพัฒนาองค์คณะบุคคล โดยให้ทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคล
ให้สามารถกํากับ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามบริบทภารกิจใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. พัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สามารถกํากับ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และร้อยรัดกันอย่างเป็นองค์รวม  

2. งบประมาณ  :  70,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาพะเยา 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา มีแนวทางการ
พัฒนาตามบทบาทและภารกิจอย่างมีระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาองค์คณะบุคคลตามภารกิจของ
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  การประชาสัมพันธ์นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา   
                   เขต 1    

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตาฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล การเผยแพร่นโยบายเหล่านี้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือเผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้หน่วยงานอ่ืนและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ  

2. งบประมาณ  :  51,200.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
                   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพระดับประเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รับนโยบายเพื่อนํามาพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อํานวยการ
กลุ่ม/หน่วย สามารถกํากับ ติดตามสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชา และมีการปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการศึกษา และสามารถพัฒนาให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษา  

2. งบประมาณ  :  285,041.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
และมีการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อม และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ข้าราชการครู 
บุคลากร และนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝุหาความรู้ให้แก่ตนเองอย่างสม่ําเสมอ  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  การประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   ประถมศึกษาพะเยา เขต 1    

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความสําคัญยิ่งในการกํากับ ดูแล และสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลักอยู่ที่การให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นทั่วประเทศ ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
พบว่า ความหลากหลายของบริบท และปัจจัยการทํางานทําให้ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนามี่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  

2. งบประมาณ  :  6,410.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป ให้ถึงระดับ
สถานศึกษา ทําให้สถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น การบริหารงานการเงินบัญชีและ
พัสดุในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเร่ืองสําคัญยิ่ง และจําเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อปูองกันการ
ทุจริต และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามเป็นหมายที่กําหนด 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในการควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นไปตามระเบียบ 
 2. เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดําเนินการควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหน่ง 
ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. สถานศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในการควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป
ตามระเบียบ 
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดําเนินการควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ การ เบิกจ่ายเงินวิทย
ฐานะ/เงินประจําตําแหน่ง ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

2. งบประมาณ  :  19,972.-บาท 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 - สถานศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในการควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป
ตามระเบียบ สามารถดําเนินการควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหน่ง 
ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 - สถานศึกษา และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน   - 

5. ข้อเสนอแนะ    - 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและสร้างสมรรถนะประชาชน 
                   จังหวัดพะเยา   

 ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น หรือประเทศ
ต่าง ๆ ได้ก้าวสู่ระบบหนึ่งเดียวกัน ที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ (Glovalization) นับได้ว่าเป็นกระแสหลักของโลก
แห่งยุคปัจจุบันในฐานะเป็นตัวจักรขับเคลื่อนภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก
ซ่ึงเต็มไปด้วยกระแสแห่งพลวตัอย่างสงู และรวดเร็วท้ังในด้านสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองซ่ึงไม่
เคยเป็นมาก่อน การไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ ได้เร่งให้ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายหันมาเปิด
นโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรี และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายใต้กฎ กติกาอันเป็นสากล โดยมี
เปูาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศตามนัยนี้ได้กลายเป็นแม่แบบแห่ง
การพัฒนาของสังคมโลกปัจจุบันอย่างแท้จริง 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ
โครงงานและกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น 
 2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบโครงงานและมัคคุเทศก์
น้อย โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น 

2. งบประมาณ  :  350,000.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 ครูที่ เข้ารับการอบรมตามโครงการ ได้รับการพัฒนา และเสริมความรู้และทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานและมัคคุเทศก์น้อย โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น ในส่วนของนักเรียน ได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีการฝึกปฏิบัติ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อีกทั้งนักเรียนในทุกโรงเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีผลงานและชิ้นงาน จากการเรียนรู้แบบโครงงานและมัคคุเทศก์น้อย โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ชื่อโครงการ  :  งานพระราชพิธีและกิจกรรมวันส าคัญ  

 วัฒนธรรมประเพณีของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต มีวันสําคัญต่าง ๆ มากมายที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความ สําคัญ ขาดจิตสํานึกในการ
เป็นผู้ให้ เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทยไว้ จึงให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดํารงไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม รักความเป็นไทย ตลอดถึงสามารถนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

2. งบประมาณ  :  4,800.-บาท   

3. ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่าง 
ๆ ส่งผลให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และยังสามารถนําหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขยิ่งข้ึนไป 

4. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน    - 

5. ข้อเสนอแนะ   - 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 

                                                  ที่  79/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

  ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดําเนินการติดตาม
ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหาและการจัดทํารูปเล่ม 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบถึงความสําเร็จ ความก้าวหน้าและ
ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานด้านการศึกษาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งานการศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายและแนวนโยบายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร  จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. นายประถม เชื้อหมอ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประธานคณะทํางาน 

2. นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

รองประธานคณะทํางาน 

3. นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

คณะทํางาน 

4. นายสงัด ปินตานา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะทํางาน 

5. นางโสภ ี คําชูสังข์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

คณะทํางาน 

6. นางชไมพร ปวงคํา ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการกลุ่ม
อํานวยการ 

คณะทํางาน 

7. นางวิไลวรรณ์ ขันคํา ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

คณะทํางาน 

8. นายนิคม ขจรคํา ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

คณะทํางาน 

9. นายนเรศ เชื้อทหาร ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการกลุ่ม 
กฎหมายและคดี 

คณะทํางาน 
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มีหน้าที่  
  1. รวบรวมเนื้อหาสาระ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทํา
รายงานการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 
  2. จัดทํารูปเล่มของรายงาน รวมทั้งพิจารณาเนื้อหาสาระท่ีจะบรรจุในรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เหมาะสม ชัดเจนและครอบคลุม   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

10. นางพัชริน ศุภกิจโกศล ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะทํางาน 

11. นายรัชชาพงษ์ ต่อมคํา ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะทํางาน 

12. นางสมบูรณ์ เรืองงาม ปฏิบัติหน้าทีผู้อํานวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

คณะทํางาน 

13. น.ส.แสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

คณะทํางาน 

14. น.ส.วรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

คณะทํางาน 

15. น.ส.ลาวลัย ์ ธุระเสร็จ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

คณะทํางานและ
เลขานุการ 

16. นางนงลักษณ์ จําปานคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน 

คณะทํางานและผู้ช่วย 
เลขานุการ 

17. นางนันทภัค จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการพิเศษ 

คณะทํางานและผู้ช่วย 
เลขานุการ 


