รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
การรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นภารกิจตามแนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีกาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1(4) ด้านการบริหารทั่วไป (ท)
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) งานนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนงานตามภารกิจ
ของสานักงานที่มีจุดอ่อน หรือควรได้รับการแก้ไข โดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรมนาไปสู่เป้าหมาย รวมทั้ง
มีการกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร จนทาให้สานักงาน
ประสบผลสาเร็จในระดับคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการลักษณะเดียวกัน
หรือลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างดี ดังปรากฏผลตามรายงานฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. สถานที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
3. โครงสร้างการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
4. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
6. ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา
4. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา
5. นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินงำน
- ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 5 ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ด้านผู้เรียน
- ด้านผู้ปกครอง และชุมชน
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สำรบัญ(ต่อ)
- ด้านโรงเรียน
- ด้านงบประมาณ

หน้ำ
69
69
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 598 หมู่ที่ 11
ตำบลบ้ ำ นต๋ อ ม อำเภอเมื อ งพะเยำ จั ง หวั ด พะเยำ รหั ส ไปรษณี ย์ 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-887204
โทรสำร
054-887201
Website
http://www.pyo1.go.th
e-mail
pyo1area@gmail.com
มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตพื้นที่บริกำร 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เมืองพะเยำ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกำมยำว มีพื้นที่ 2,179.9 ตำรำงกิโลเมตร ตำบล
36 ตำบล หมู่บ้ำน 378 หมู่บ้ำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 15 แห่ง เทศบำลตำบล 21 แห่ง เทศบำล
เมือง 1 แห่ง ประชำกร 211,758 คน และมีพื้นที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดเขตอำเภอพำน อำเภอป่ำแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
ติดเขตอำเภองำว จังหวัดลำปำง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
ติดแขวงไชยบุลี ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
และอำเภอท่ำวังผำ อำเภอเมืองน่ำน อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
ติดเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ตำรำงแสดงข้อมูลเขตบริกำรกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
อำเภอ
เมืองพะเยำ
ดอกคำใต้
แม่ใจ
ภูกำมยำว
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่
(ตร.กม.)
842
823.3
300.8
213.8
2,179.9

จำนวน
ตำบล

หมู่บ้ำน

15
12
6
3
36

172
99
66
41
378

จำนวนเทศบำล/อบต.
ท.เมือง/
ท.ตำบล
10
4
6
1
22

อบต
4
7
1
3
15

ระยะห่ำงจำก
อำเภอถึงจังหวัด
(กม.)
15
24
18

ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2561

สำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำน
ใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
กลุ่มกฎหมำยและคดี

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ

สถำนศึกษำในสังกัด
83 แห่ง

กลุ่มเมือง 1
15 แห่ง

กลุ่มเมือง 2
13 แห่ง

กลุ่มดอกคำใต้ 1
11 แห่ง

กลุ่มบริหำร
งำนกำรเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลฯ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำร
ศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลุ่มดอกคำใต้ 2
13 แห่ง

กลุ่มแม่ใจ
19 แห่ง

กลุ่มภูกำมยำว
12 แห่ง

(1) กลุ่มอำนวยกำร
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1.1 ปฏิบัติงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
1.3 ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
1.4 จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
1.5 ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
1.6 ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.7 ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
1.8 ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร และสวัสดิภำพ
1.9 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของ
ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
1.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(2) กลุม่ นโยบำยและแผน
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
2.1 จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2.2 วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ
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2.3 ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผน
2.4 ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(3) กลุม่ บริหำรงำนบุคคล
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
3.1 วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
3.3 วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ
กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.4 ศึกษำ วิเครำะห์ และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.5 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
3.6 จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
3.7 ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร
ประจำตัวและกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
3.8 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดี
ของรัฐ
3.9 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(4) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
4.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
4.4 ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
4.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.6 ส่งเสริมกำรกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และ
งำนกิจกำรนักเรียนอื่น
4.7 ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4.8 ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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4.9 ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
4.10 ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำ และกำรวัฒนธรรม
4.11 ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.12 ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
4.13 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
5.1 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
5.3 วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล
กำรศึกษำ
5.4 วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
5.5 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
5.6 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
5.7 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.8 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(6) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
6.1 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนำบริหำรกำรเงิน
6.2 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรบัญชี
6.3 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
6.4 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
6.5 ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และ
งำนบริหำรสินทรัพย์
6.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(7) กลุม่ ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
7.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
7.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
7.3 ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
7.4 ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
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7.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(8) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
8.1 ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
8.2 ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
8.3 ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ
8.4 ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8.5 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ
8.6 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(9) กลุ่มกฎหมำยและคดี (ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำหน่วยรำชกำร)
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
9.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
9.2 ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.3 ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
9.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
9.5 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
9.6 ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
9.7 ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำและคดีอื่น ๆ ของรัฐ
9.8 ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.9 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดี
ของรัฐ
9.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
(10) หน่วยตรวจสอบภำยใน (ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำหน่วยรำชกำร)
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
10.1 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
10.2 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
10.3 ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
10.4 ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
10.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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นำยประถม เชื้อหมอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

นำยสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยำ เขต 1

นำยณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยำ เขต 1

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

นำยทศพร จันทร์เนตร
รอง ผอ.สพป.พะเยำ เขต 1
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8

นำยเอี่ยม มังคลำด
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล

นำงโสภี คำชูสังข์
ผอ.กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

นำงวิไลวรรณ์ ขันคำ
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

นำงนงลักษณ์ จำปำนคร
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

นำงชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

นำงชไมพร ปวงคำ
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร

นำงสมบูรณ์ เรืองงำม
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน

นำงศรีวรรณ ตำลดี
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

นำยรัชชำพงษ์ ต่อมคำ
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ

นำยพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2563)
กลุ่มบุคลำกร
ผอ. สพป.
รองฯ ผอ. สพป.
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
กลุ่มกฎหมำยและคดี
หน่วยตรวจสอบภำยใน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
รวม
ร้อยละ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

ชำย

เพศ
หญิง

รวม

1
3
1
1
2
2
1
1
1
7
3
23
37.70

3
4
4
5
7
8
1
2
4
38
62.30

1
3
4
4
5
5
9
10
1
1
1
2
1
7
7
61
100.00

คิดเป็น
ร้อยละ
1.67
4.92
6.56
6.56
8.20
8.20
14.75
16.39
1.67
1.67
1.67
3.28
1.67
11.48
11.48
100.00
-
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ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนจำแนกตำมขนำด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)
ขนำดโรงเรียน
ขนำดเล็ก
นักเรียน 1-120 คน
ขนำดกลำง
นักเรียน 121-300 คน
ขนำดใหญ่
นักเรียน 301-1500 คน
ขนำดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1500 คนขึ้นไป
จำนวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น

จำนวน
60
22
1
83

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนจำแนกตำมประเภทที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ปฐมวัย – ประถมศึกษำ
ปฐมวัย – มัธยมศึกษำตอนต้น
ประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
52
26
4
1
83

ร้อยละ
62.65
31.33
4.82
1.20
100.00

ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนจำแนกตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)

ประเภท
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนปกติ
โรงเรียนที่มีกำรจัดกำรเรียนรวม
- เรียนรวมทุกช่วงชั้น

จำนวน
74

ร้อยละ
89.16

9

10.82

ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู จำแนกตำมกลุ่มโรงเรียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)

ที่
1
2
3
4
5
6

กลุ่มโรงเรียน
เมือง 1
เมือง 2
ดอกคำใต้ 1
ดอกคำใต้ 2
แม่ใจ
ภูกำมยำว
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียน
15
13
11
13
19
12
83

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

จำนวน
นักเรียน
ห้องเรียน
1,480
136
2,984
164
1,357
108
1,171
115
1,480
165
670
95
9,142
783

ครู
132
195
119
105
146
72
769
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู จำแนกตำมอำเภอ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)

ที่
1
2
3
4

อำเภอ
โรงเรียน
28
24
19
12
83

เมืองพะเยำ
ดอกคำใต้
แม่ใจ
ภูกำมยำว
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
นักเรียน
ห้องเรียน
4,464
300
2,528
223
1,480
165
670
95
9,142
783

ครู
327
224
146
72
769

ตำรำงที่ 6 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตำมชั้น เพศ และห้องเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)
ช่วงชั้น

ชั้น

ปฐมวัย

อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3

รวมปฐมวัย
ประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
รวม

จำนวน
ห้องเรียน
16
77
81
174
89
88
85
87
89
90
528
27
27
27
81
783
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ตำรำงที่ 7 แสดงข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและอำเภอ
อำเภอ

ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ชำย
หญิง
เมืองพะเยำ
1
3
ดอกคำใต้
0
0
แม่ใจ
0
1
ภูกำมยำว
0
1
รวมทั้งสิ้น
1
5

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ชำย หญิง ชำย หญิง
38
203 27 65
53
114 25 25
33
69
17 22
18
35
9
10
142 421 78 122

รวมจำนวนครู

ปริญญำเอก
ชำย หญิง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชำย หญิง
66 271
78 139
50 92
27 46
221 548

รวม
337
217
142
73
769

ที่มำ : โปรแกรม EMIS ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

ตำรำงที่ 8 แสดงข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ประเภท
ข้ำรำชกำรครู
บุคลำกร 38 ค(2)
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวมทั้งสิ้น

ชำย
221
0
31
1
93
349

จำนวน
หญิง
548
1
3
7
252
804

ที่มำ : โปรแกรม EMIS ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

ตำรำงรำยละเอียดงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
งบรำยจ่ำย

งบประมำณ (บำท)

งบบุคลำกร

2,070,336

งบดำเนินงำน

58,608,080

งบเงินอุดหนุน

42,981,747

งบลงทุน

38,008,412

งบรำยจ่ำยอื่น

รวม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

141,668,575

รวม
769
1
34
8
345
1,153
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ( National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
̅
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 𝒙
ระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
48.69
46.00
46.46
51.53
45.64
44.94
50.11
45.82
45.70

กำรประเมิน
ด้ำนภำษำ (Literacy)
ด้ำนคำนวณ(Numeracy)
ภำพรวม

ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด และระดับประเทศ
กำรประเมิน
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

เขตพื้นที่
52.84
37.44
38.03
36.60
41.23

̅
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 𝒙
ระดับสังกัด
47.95
31.60
34.30
30.86
36.18

ระดับประเทศ
49.07
32.90
35.55
34.42
37.99

ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด และระดับประเทศ
กำรประเมิน
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย

เขตพื้นที่
58.28
25.87
31.37
32.77
37.07

̅
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 𝒙
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
55.91
55.14
26.98
26.73
30.22
30.07
32.98
33.25
36.52
36.30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ตำรำงที่ 4 แสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสังกัดและระดับประเทศ
กำรประเมิน
กำรอ่ำนออกเสียง
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
ภำพรวม

เขตพื้นที่
71.66
74.37
73.02
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̅
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 𝒙
ระดับสังกัด
67.49
72.51
70.00

ระดับประเทศ
68.50
72.81
70.66
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วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณธรรม ทั่วถึงและเสมอภำค เป็นกำลังคน
ที่มีทักษะและศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล
เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ผลิต พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำลังคน
พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม
เพิ่มประสิทธิ์ภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำประเทศ
3. กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
4. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต
4. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของพื้นที่และ
ประเทศ
5. คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
6. มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและ
กำรกระจำยอำนำจสู่ภูมิภำค
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วิสัยทัศน์
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
นโยบำย
นโยบำยที่
นโยบำยที่
นโยบำยที่
นโยบำยที่
ทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่

1
2
3
4

จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำ

5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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วิสัยทัศน์
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย และกำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สร้ำงคุณค่ำและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ส่งเสริมควำมมั่นคงภำยในและตำมแนวชำยแดน

เป้ำประสงค์
1. ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทำงกำรตลำดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีกำรขยำยตัว
เพิ่มขึ้น
3. จังหวัดมีมูลค่ำ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และกำรค้ำชำยแดน เพิ่มขึ้น
4. สังคม ชุมชน มีควำมเข้มแข็งพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5. จังหวัดพะเยำมีทรัพยำกรธรรมชำติ ที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปรำศจำกมลพิษและลดกำรเกิดภำวะ
โลกร้อน
6. ประชำชนอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข มีควำมมั่นคง ปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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วิสัยทัศน์
คนพะเยำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เป็นพลเมืองที่
มีคุณภำพ ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยสอดคล้องและเอื้อต่อกำรพัฒนำจังหวัด
เป้ำประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษำทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมสิทธิที่กำหนดไว้
2. ประชำชนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงวิชำชีพทั้งระบบเต็มตำมศักยภำพ
เพื่อยกระดับเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพชั้นสูง
4. กำลังคนระดับกลำงและระดับสูงมีคุณภำพ มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
5. นักศึกษำที่กำลังจะจบกำรศึกษำมีโอกำสศึกษำต่อ มีงำนทำหรือประกอบอำชีพส่วนตัว
6. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
1. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนอย่ำงเสมอภำค
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
ยุทธศำสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท
พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนเพื่อสนองตอบตลำดแรงงำน
พัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร
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วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนำผู้เรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล โดยกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ และมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำย
พันธกิจ
1. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน สพท. ที่เป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและบริกำร
5. พัฒนำหลักสูตรและระบบประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
6. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ ทักษะชีวิตคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและน้อมนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่กำรปฏิบัติของผู้เรียน
8. ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและระบบบริหำรจัดกำร
9. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและบริกำรให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร
10. ส่งเสริมให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สพป.พะเยำ เขต 1 มีคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรได้ตำมมำตรฐำน สพท.
2. สพป.พะเยำ เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรที่มีคุณภำพ ทันสมัย
และรวดเร็ว
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ
4. สพป.พะเยำ เขต 1 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและบริกำรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
เหมำะสมกับกำรใช้งำน
5. สถำนศึกษำมีหลักสูตรและระบบประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่กำรปฏิบัติของผู้เรียน
8. สพป.พะเยำ เขต 1 และสถำนศึกษำมีงำนวิจัยที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและระบบบริหำรจัดกำร
9. สพป.พะเยำ เขต 1 และสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรและบริกำรเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร
10. สพป.พะเยำ เขต 1 และสถำนศึกษำมีภำคีเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ
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กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

พุทธศำสนสุภำษิตประจำองค์กร
“สุสสูสำ สุตวฑฺฒนี”

กำรใฝ่ศึกษำเป็นเครื่องพัฒนำควำมรู้

ค่ำนิยมองค์กร
PHAYAO1
P
:
Professional (ควำมเป็นมืออำชีพ)
H
:
Harmony (ควำมสำมัคคี)
A
:
Accountability (ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้)
Y
:
Youth (เพื่อเด็กและเยำวชน)
A
:
Aim (กำรมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน)
O
:
Ownership (ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำขององค์กร)
1
:
1 (มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ)
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติจำก
กิจกรรม โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งนโยบำยและประเด็นกำรติดตำมผล
กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมภำรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เพื่อสนองนโยบำยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์และจุดเน้นที่กำหนดทำให้เกิดผลกำรดำเนินงำนที่แสดง
เป็นผลสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลในรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ชื่อโครงกำร : ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้เบื้องสูง (A.T.C)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำกับลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในจุดหมำย วัตถุประสงค์และวิธีกำรฝึกอบรมเยำวชน
แบบใหม่ตำมแนวทำงของสำนักงำน ลูกเสือโลก บรรลุเป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ
2. เพื่อให้สำมำรถทำหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ วำงแผนและบริหำรงำนลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสำมัญ สำมำรถพัฒนำตนเองด้ำนลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมำยทำงลูกเสือ
ที่สูงขึ้น
เป้ำหมำย
1. จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำมัญขั้นควำมรู้เบื้องสูง (A.T.C) จำนวน 1 รุ่น 40 คน
2. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือและได้ประสบกำรณ์เพื่อไปพัฒนำ
กำรฝึกอบรมบริหำรงำนลูกเสือในกองลูกเสือของตนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
งบประมำณ

150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
กำรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้เบื้องสูง (A.T.C) จำนวน 1 รุ่น 40 คน ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือและได้ประสบกำรณ์เพื่อไปพัฒนำกำรฝึกอบรมบริหำรงำน
ลูกเสือในกองลูกเสือของตนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของผู้กำกับลูกเสือสำมัญ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ สำมำรถนำประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสำหรับลูกเสือได้
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : ฝึกอบรมทบทวนกำรบริหำรงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในจุดหมำย วัตถุประสงค์และวิธีกำรฝึกอบรมเยำวชน
แบบใหม่ของสำนักงำนลูกเสือโลก บรรลุเป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ
2. เพื่อให้สำมำรถทำหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และบริหำรงำนลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จำนวน 27 โรงเรียน
2. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือ และได้ประสบกำรณ์เพื่อ
ไปพัฒนำกำรฝึกอบรม บริหำรงำนลูกเสือในกองลูกเสือของตนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
งบประมำณ

108,890 บำท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
กำรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จำนวน 27 โรงเรียน ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในจุดหมำย วัตถุประสงค์และวิธีกำรฝึกอบรมเยำวชนแบบใหม่ของสำนักงำนลูกเสือ
โลก บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ สำมำรถทำหน้ำทีผ่ ู้บังคับบัญชำลูกเสือ และ
บริหำรงำนลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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ชื่อโครงกำร : กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงให้เข้ำรับ
กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง และสถำนศึกษำพอเพียงเข้ำรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 1 ศูนย์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงให้เข้ำรับกำรคัดเลือกผลงำนของสถำนศึกษำพอเพียงที่มี
ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ
เป้ำหมำย
1. ทุกโรงเรียนทั่วไปที่ขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงและสถำนศึกษำพอเพียงเข้ำรับ
กำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ศูนย์
2. ทุกสถำนศึกษำพอเพียงได้รับกำรคัดเลือกผลงำนขอสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติงำน
ที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
งบประมำณ

70,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงและผ่ำนกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกโรงเรียน โรงเรียนมีควำมตระหนักรู้และเข้ำใจกระบวนกำร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสำมำรถนำไปบูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
โรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำร ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้ำใจและมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในกำรทำควำมดี
2. เพื่อให้ผู้บริหำร ครูและนักเรียน สร้ำงเครือข่ำย ชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนและองค์กรที่ทำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีควำมต่อเนื่อง
เป้ำหมำย
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน
งบประมำณ

70,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ประชุมชี้แจงกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้กับ
ผู้บริหำรทุกโรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักรู้และเข้ำใจกระบวนกำรขับเคลื่อนฯ เพื่อนำไปบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกและลดพฤติกรรมเชิงลบของผู้บริหำร ครูและนักเรียน
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในกำรเสริมสร้ำง
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ คือ ด้ำนสถำนศึกษำเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ด้ำนกำรบริหำรเพื่อเสริมสร้ำง
คุณธรรม ด้ำนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และด้ำนคุรุชน คนคุณธรรมประเภทครูผู้สอน
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 สพป.พะเยา เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
2. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของนักเรียน ครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ และ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
เป้ำหมำย
1. สถำนศึกษำแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
2. ส่งเสริมนักเรียนและครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ และกำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง
3. สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
งบประมำณ

15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนศึกษำได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
2. นักเรียนและครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ และกำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
3. สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
4. ได้ผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติ
คุณของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯในระดับเขตพื้นที่
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกรรมมีน้อยแต่โรงเรียนมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินกำรมำกจึงทำให้โรงเรียน
ไม่สำมำรถส่งเรียงควำมเข้ำมำประกวดได้ทันเวลำที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ
1. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้มำกขึ้นกว่ำเดิม
2. ขยำยระยะเวลำกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนสำระภำษำไทยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 โรงเรียน
2. เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะด้ำนภำษำไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3
3. เพื่อสนับสนุน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มโรงเรียนด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
เป้ำหมำย
1. ครูผู้สอนสำระภำษำไทยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทย
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำไทยที่เหมำะสม
กับระดับช่วงวัย
3. กลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่มโรงเรียนมีควำมแข้มแข็ง และสำมำรถจัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในระดับ
กลุ่มโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

21,290 บำท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูผู้สอนสำระภำษำไทยโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำไทยที่เหมำะสม
กับระดับช่วงวัย
3. กลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถจัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในระดับ
กลุ่มโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนนั้นกระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สำมำรถจัดกำรอะไรได้มำก
ครูผู้ฝึกสอนก็ไม่มีเวลำซ้อมนักเรียนเพรำะเปิดเทอม (ภำคเรียนที่ 1 เดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน) ต้องเริ่ม
ทำกำรแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนทันที ทำให้ได้ตัวแทนที่จะมำแข่งในระดับเขตพื้นที่นั้นอำจมีกำรเตรียมตัว
น้อยเกินไป ส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำแข่งขันในระดับชำติได้
ข้อเสนอแนะ
1. ขยำยระยะเวลำในกำรแข่งระดับเขตพื้นที่ออกไปเพื่อให้ในระดับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มเอกชนมีเวลำ
เตรียมตัว จัดกำรแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ได้ตัวแทนที่ต้องกำรเข้ำไปแข่งในระดับเขตพื้นที่และ
ระดับชำติต่อไป
2. ขยำยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยไปยังทุกโรงเรียนและทุกสังกัดให้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน เพรำะบำงสังกัดอำจไม่รับรู้กิจกรรมและช่วงเวลำในกำรแข่งขัน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สพป.พะเยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในสังกัด ให้มีเทคนิค วิธีกำรสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีพื้นฐำนของกำรอ่ำนที่ดี และนำไปสู่กำรอ่ำนรู้เรื่องได้
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ยกผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ RT
(กำรอ่ำนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ให้สูงขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ต่อไปได้
เป้ำหมำย
1. พัฒนำครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในสังกัด ให้มีเทคนิค วิธีกำรสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีพื้นฐำนของกำรอ่ำนที่ดี และนำไปสู่กำรอ่ำนรู้เรื่องได้ทุกโรงเรียน
2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ยกผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ RT
(กำรอ่ำนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
3. ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ต่อไปได้ทุกโรงเรียน
งบประมำณ

80,300 บำท (แปดหมื่นสำมร้อยบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด มีเทคนิค วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีพื้นฐานของการอ่านที่ดี และนาไปสู่การอ่านรู้เรื่องได้ทุกโรงเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT (การอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
3. ทุกโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ครูต้องกำรอบรมเรื่องเทคนิคกำรสอนกำรอ่ำนรู้เรื่อง แต่วิทยำกรนำเสนอเทคนิคกำรสอนที่เน้นกำรฝึกสะกด
คำเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่ได้รับควำมรู้และเทคนิคกำรสอนเกี่ยวกับกำรสอนกำรอ่ำนรู้เรื่องมำกเท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มเติมควำมรู้ทักษะของครูเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอนเกี่ยวกับกำรสอนกำรอ่ำนรู้เรื่องในกำรอบรม
ครั้งต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ
2. ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรคิดเชิงคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ
เป้ำหมำย
1. ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ จำนวน 30 คน สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคำนวณได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมพัฒนา สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งบประมำณ

27,550 บำท (สองหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ จำนวน 30 คน และครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมพัฒนา สามารถจัดการเรียนการ
สอนวิทยาการคานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
โรงเรียนขำดงบประมำณในกำรซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สอนนักเรียน ทำให้นักเรียนขำดโอกำสในกำรเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ เนื่องจำกเป็นวิชำที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : วิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนำกระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินงำน
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ในกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป้ำหมำย
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 80 มีกำรทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำ และพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตนเอง
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
งบประมำณ

20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 60 มีกำรทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำ และพัฒนำงำนในหน้ำที่ของตนเอง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำนวน 3 เรื่องขึ้นไป
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
1. มีผู้ส่งโครงกำรวิจัยจำนวนน้อย
2. งบประมำณที่ให้ต่อ 1 โครงกำรน้อยเกินไป
3. ครูไม่มีควำมสนใจในกำรทำวิจัยเท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะ
ปรับงบประมำณให้สูงขึ้น

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำสื่อ/เทคนิควิธีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้ทัดเทียมกับ
นำนำชำติ
3. เพื่อนิเทศกำกับติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์สูงขึ้น
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนที่เข้ำรับกำรพัฒนำร้อยละ 100 สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้สูงขึ้น
2. สื่อ/เทคนิควิธี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ทำงคณิตศำสตร์ สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ร้อย
ละ 100
3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลร้อยละ 100
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์สูงขึ้น
งบประมำณ

50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนที่เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้สูงขึ้น
2. สื่อ/เทคนิควิธี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ทำงคณิตศำสตร์ สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้
3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ โครงสร้ำงเวลำเรียน
กำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ และกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ให้แก่บุคลำกรหลักของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร ครูวิชำกำร ครูผู้สอนและสถำนศึกษำในสังกัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมเป้ำหมำยหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เกิดควำมมั่นใจ มีควำมพร้อมและ
สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ โครงสร้ำง เวลำเรียน กำรจัดทำคำอธิบำย
รำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ และกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน
มีควำมพร้อมและสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูวิชำกำร และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ทุกโรงเรียน
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ โครงสร้ำง เวลำเรียน กำรจัดทำคำอธิบำย
รำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ และกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
4. สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงเรียน สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 100 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
2. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 มีควำม
พร้อมและสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กพิกำรเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้รับสื่อ สิ่งอำนวยควำมสะดวก เพื่อเข้ำถึงกำรศึกษำ
พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรดำรงชีวิต และพื้นฐำนอำชีพเพื่อพึ่งตนเองได้
2. เพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม ในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม
กับสภำพควำมพิกำรในแต่ละประเภท
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรเรียนรวม สำมำรถบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรศึกษำพิเศษรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรวมได้อย่ำงมีคุณภำพและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ร้อยละ 100 ได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
งบประมำณ

226,500 บำท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. เด็กพิกำรเรียนรวมทุกคนได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
2. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมมีควำมเข้มแข็ง ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับสภำพ
ควำมพิกำรในแต่ละประเภท
3. โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมสำมำรถจัดโรงเรียน เป็นศูนย์บริกำร( Student
Support Services:SSS ) และแหล่งเรียนรู้ (Resource Center ) Best practice ในเรื่องหลักสูตร กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน สื่อ/นวัตกรรม กำรวัดและประเมินผลสำหรับเด็กพิกำร และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรเรียนรวม
ร้อยละ 80
4. นักเรียนพิกำรเรียนรวมได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะพัฒนำกำร ควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำกำร
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรชั้นปีสูงสุดเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ร้อยละ 100
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
1. จำนวนนักเรียนในโครงกำรมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมบกพร่องหลำยประเภท ต้องจัดทำสื่อที่
หลำกหลำยและเหมำะสมตำมควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ
2. กำรใช้สื่อในกำรสอน ผู้ปกครองยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรช่วยพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ พฤติกรรม
ของผู้เรียนโดยใช้สื่อที่ผลิตขึ้นตำมศักยภำพของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
ครูผู้สอนต้องแสวงหาเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำแก่ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. เพื่อนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน ให้ทรำบสภำพกำรนำหลักสูตรไปใช้ในสถำนศึกษำ
รวมทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนำ
เป้ำหมำย
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่ผู้บริหำร จำนวน 77 คน 1 วัน และครู จำนวน 106 คน 1 วัน เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
2. โรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน นำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. ผู้บริหำรสำมำรถขับเคลื่อนกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ
4. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำได้บรรลุผลกำรเรียนรู้
5. นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังให้ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
งบประมำณ

225,000 บำท (สองแสนสองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่สถำนศึกษำ ในวันที่ 3 พฤษภำคม 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ครู
วิชำกำรของทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จำนวน 76 โรงเรียน
(โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษำ 1 คน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน)
2. จัดประชุมชี้แจงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่สถำนศึกษำและกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ให้กับผู้บริหำรทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 76
โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 76 คน ในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
บริษัทสร้ำงกำรดี ของโรงเรียนเครือข่ำยสุจริต ร้อยละ 10 ในโครงกำรโรงเรียนสุจริต จำนวน 15 โรงเรียน ใน
งำนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562 วันที่ 16 – 17
กันยำยน 2562 ณ โรงเรียนบ้ำนต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จัดสรรงบประมำณให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 76 โรงเรียนละ 2,000 บำทเพื่อไปดำเนินกำรเป็นทุนหมุนเวียนในกำรจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีให้กับ
นักเรียน
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

38

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

39

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงกำร : วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสอบและนำผลกำรทดสอบ Pre O-NET มำใช้ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
3. เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวัดและประเมินผลให้กับครู และบุคลำกรใน
โรงเรียนที่สนใจ และให้กับสมำชิกชมรมนักวัดและประเมิลผล
5. เพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในกำรรับกำรประเมิน PISA 2021
6. เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น
7. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียน ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษ
ที่ 21
8. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูสำมำรถนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับกำรประเมินคุณภำพจำกกำรทดสอบ Pre O-NET
2. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 นำผล
กำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 100 มีขวัญและกำลังใจในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 100 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวัดและประเมินผล
5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 100 ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน PISA 2021
6. สถำนศึกษำในสังกัดร้อยละ 100 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนที่มีมำตรฐำนทัดเทียมกัน
7. ครูผู้สอน และนักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษที่ 21
8. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนร้อยละ 100 สำมำรถนำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
งบประมำณ

200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับกำรประเมินคุณภำพจำกกำรทดสอบ Pre O-NET
2. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 นำผล
กำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 100 มีขวัญและกำลังใจในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 100 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวัดและประเมินผล
5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ร้อยละ 100 ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน PISA 2021
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : Expert รวมพล “คนพะเยา”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ และสร้ำงสมรรถนะประชำชนจังหวัดพะเยำสู่สังคมแห่ง
กำรเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เข้ำร่วมแข่งขันและแสดงควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำรด้ำนศิลปหัตถกรรม และ
ด้ำนทักษะวิชำชีพ ในระดับภำค และระดับชำติ
เป้ำหมำย
1. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในอำเภอเมืองพะเยำ อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้
และอำเภอภูกำมยำว ทุกสังกัด
2. คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับชำติ ภำคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันที่ 21-23 ธันวำคม 2562
งบประมำณ

600,000 บำท (หกแสนบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีตัวแทนนักเรียนในทุกสังกัด ได้แก่ สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ที่จะเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชำติ ภำคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันที่ 21-23
ธันวำคม 2562 จำนวน 203 รำยกำร นักเรียน จำนวน 539 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 325 คน และบุคลกรทำง
กำรศึกษำ จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,064 คน
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี –

- ไม่มี –

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ชื่อโครงกำร : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรองรับกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภำคลุ่มแม่น้ำโขง
(Greater Mekong Sub-region : GMS)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของจังหวัดพะเยำให้สอดรับกลุ่ม GMS และอำเซียน
เป้ำหมำย
ครู บุคลำกรกำรศึกษำและนักเรียนผู้เข้ำร่วมโครงกำร GMS สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
งบประมำณ

400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้บริหำร ครู และนักเรียนได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี –

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผล Boot Camp และพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้สอนภำษำอังกฤษ ที่ยังไม่ผ่ำนกิจกรรม Boot Camp
2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมกิจกรรม
Boot Camp
3. นิเทศ ติดตำมควำมสำมำรถในด้ำนกำรสอนภำษำของครูภำษำอังกฤษทุกคนที่ผ่ำนกระบวนกำร
ในกำรอบรม Boot Camp
เป้ำหมำย
ครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ เครือข่ำยละ 12 คน จำนวน 72 คน
งบประมำณ

63,890 บำท (หกหมื่นสำมพันแปดร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
ครูภำษำอังกฤษได้รับกำรพัฒนำกำรัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมกิจกรรม Boot Camp
สำมำรถสื่อสำรและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี –

- ไม่มี –

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้สื่อเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนประชำรัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในโรงเรียนประชำรัฐ
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้ครูมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียน
และเข้ำใจผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องบนพื้นฐำนของข้อมูลและเหตุผล
กำรใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สำมำรถค้นหำควำมรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยี
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนประชำรัฐในสังกัด
2. ครูผู้สอนโรงเรียนประชำรัฐได้รับกำรพัฒนำแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
3. นักเรียนโรงเรียนประชำรัฐ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ
ได้อย่ำงถูกต้องบนพื้นฐำนของข้อมูลและเหตุผล กำรใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สำมำรถค้นหำควำมรู้ใหม่ ๆ ได้
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ประสำนงำนกับภำคเอกชนตำมโครงกำรทรูปลูกปัญญำ เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเป้ำหมำย
งบประมำณ

20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
ครูผู้สอนโรงเรียนประชำรัฐได้รับกำรพัฒนำแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และนักเรียน
โรงเรียนประชำรัฐมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องบนพื้นฐำน
ของข้อมูลและเหตุผล กำรใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สำมำรถค้นหำควำมรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี –

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : กำรนิเทศกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และศึกษำนิเทศก์ สำมำรถดำเนินกำร ด้ำนนิเทศ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อพัฒนำระบบนิเทศในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
กำรดำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ กำรบริหำร
กำรศึกษำและงำนนโยบำยต่ำงๆ
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และศึกษำนิเทศก์ สำมำรถดำเนินกำรด้ำนนิเทศกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่องและยั่งยืน
5. สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำน
6. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และดำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยได้อย่ำงมีคุณภำพ
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดอย่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีข้อมูลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำและสำมำรถนำไปเป็นแบบอย่ำงแก่สถำนศึกษำอื่นได้
เป้ำหมำย
1. กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 77 คน ครูวชิ ำกำรโรงเรียน 110 คน และศึกษำนิเทศก์
จำนวน 9 คน
2. กำรส่งเสริมและนิเทศติดตำมกำรดำเนินกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ จำนวน 84 โรงเรียน
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
3. กำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำทุกโรงเรียน/โครงกำร
4. สถำนศึกษำร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเกี่ยวกับกำรนิเทศภำยในโรงเรียนในระดับ
ที่น่ำพอใจ
5. สถำนศึกษำอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนนิเทศฯ แบบบูรณำกำร
โดยควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโครงกำรทุกกิจกรรม
งบประมำณ

100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 70 คน ครูวิชำกำรโรงเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำและระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น รวมจำนวน 171 คน และศึกษำนิเทศก์ จำนวน 9 คน ได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรนิเทศศึกษำและ
วิชำชีพ
2. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับกำรส่งเสริมและนิเทศติดตำมกำรดำเนินกำรนิเทศภำยในของ
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง
3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/โครงกำร ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
กำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
4. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเกี่ยวกับกำรนิเทศภำยในโรงเรียนในระดับ
ที่น่ำพอใจ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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5. โรงเรียนในสังกัดมีควำมพึงพอใจต่อ กำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ ดี ร้อยละ 80.33 และระดับดีมำก ร้อยละ 16.67
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
1. จำนวนอัตรำกำลังของศึกษำนิเทศก์มีน้อย ทำให้มีภำระงำนที่รับผิดชอบมำกขึ้นทำให้บำงครั้ง
ไม่สำมำรถนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนนิเทศได้
2. กำรนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ไม่ตรงตำมแผนนิเทศที่ได้กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
1. มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนร่วมกับโครงกำรอื่น
2. สร้ำงเครือข่ำยในกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
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ชื่อโครงกำร : พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำและเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตลอดจน ส่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และนำ
ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำปรับปรุงตนเองพัฒนำสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียนมี
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมตำมนโยบำยของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป้ำหมำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 11 คน ศึกษำดูงำนโรงเรียนที่มีกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศ สำมำรถนำกำรบริหำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวกำรใช้
โรงเรียนเป็นฐำน
งบประมำณ

10,070 บำท (หนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่ได้นำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำปฏิบัติในโรงเรียนที่
ปฏิบัติงำนได้จริง อันส่งผลถึงคุณภำพของผู้เรียน คุณภำพของครูและบุคลำกร และภำพรวมของโรงเรียน
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -
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ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1. ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับรำงวัลเกิดควำมภำคภูมิใจในอำชีพ มีขวัญกำลังใจ
ในกำรทำงำน โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นแรงช่วยเสริมให้ครู ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำลังใจในกำรพัฒนำงำนของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
2. ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับรำงวัลมีผลงำนที่ดีและมีกำรพัฒนำผลงำนเป็นที่ยอมรับ
และสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนวิชำกำรภำยในโรงเรียนของตนเองและโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่ำงกว้ำงขวำง มีควำม
ภำคภูมิใจและมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำนและพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรได้ดียิ่งขึ้น
เป้ำหมำย
1. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ
มีผลงำน ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับและสำมำรถเผยแพร่เป็นตัวอย่ำงได้
งบประมำณ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

ผลกำรดำเนินงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลมีผลงำนที่ดีและมีกำรพัฒนำผลงำนเป็นที่ยอมรับ
และ สร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนงำนวิชำกำรภำยในโรงเรียนของตนเองและโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่ำงกว้ำงขวำง
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงกำร : ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2562
วัตถุประสงค์
1. สำนักงำนเขตพื้นที่พัฒนำควำมร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สำมำรถกำกับ สนับสนุน ส่งเสริม
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และสอดคล้องกับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแนวทำงกำรดำเนินงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และร้อยรัดกันอย่ำงเป็นองค์รวม
เป้ำหมำย
1. จัดประชุม คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน รวม 20 คน
จำนวน 1 ครั้ง
2. พัฒนำและเชื่อมโยงบทบำท ตำมภำรกิจของ คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. เสริมควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกำร
ทำงำนร่วมกันเพื่อประกันโอกำส คุณภำพ ประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. คณะกรรมกำรฯและอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น.ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ
เขต 1 และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมและพัฒนำองค์คณะบุคคลตำมภำรกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

15,350 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันสำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล วันที่ 29 กันยำยน 2562 ณ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
2. คณะกรรมกำรฯ มีแนวทำงกำรพัฒนำตำมบทบำทและภำรกิจฯ อย่ำงมีระบบ
3. คณะกรรมกำร มีควำมเข้มแข็ง ในกำร ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. คณะกรรมกำรฯและอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น. ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 1 และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในบทบำทหน้ำที่ มีควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำองค์คณะบุคคลตำมภำรกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : พัฒนำกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้พัฒนำระบบกำรนิเทศ กำกับติดตำม
ประเมินผล และกำรสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3. เพื่อให้ศึกษำนิเทศก์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมกับเครือข่ำยนิเทศกำรศึกษำ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพะเยำ เขต 1 มีรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมและกำรประเมินผลที่
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
เป้ำหมำย
1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทุกคน ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ จำนวน 1 ครั้ง
2. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่
4. บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
ระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
5. จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
งบประมำณ

50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ได้ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 และนำมำแบบอย่ำงและประยุกต์ใช้ในด้ำนกำร
นิเทศกำรศึกษำ
2. บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจผู้สร้ำงคุณูปกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำแก่ข้ำรำชครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป. พะเยำ เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในวำระที่เกษียณอำยุรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ 2562
2. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
3. เพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลังวัยเกษียณ
4. เพื่อมอบประกำศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในวำระ
ที่เกษียณอำยุรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
5. เพื่อกำรมีส่วนร่วม ควำมสำมัคคีในหมู่คณะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
เป้ำหมำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ
เขต 1 จำนวน 130 คน มีขวัญกำลังใจและได้รับควำมรู้เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และ
ดำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคมต่อไป
งบประมำณ

150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม ได้รับควำมรู้ มีควำมภำคภูมิใจ มีขวัญกำลังใจ
มีควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ และมีควำมพึงพอใจในกิจกรรมระดับดีมำก
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

52

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

53

ชื่อโครงกำร : พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ด้ำนกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้วิทยำกำรคำนวณโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
คำนวณ
2. เพื่อให้โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลทุกโรง มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
เป้ำหมำย
1. พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โรงเรียนละ 3 คน
2. พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลจำนวน 35 โรงเรียน
3. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
4. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

52,500 บำท (ห้ำหมื่นสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
2. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
1. สื่อกำรสอนมีรำคำสูง โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขำดงบประมำณในกำรจัดหำจึงทำให้ครูผู้สอนไม่ถนัดกำรใช้
สื่อ/อุปกรณ์
2. โรงเรียนส่วนใหญ่ขำดงบประมำณในกำรจัดหำสื่อ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำ/พัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆโดยกำรใช้เทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
วิทยำกำรคำนวณเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูหลำยท่ำน ครูผู้สอนต้องแสวงหำเทคนิค วิธีกำรสอนใหม่ ๆ
อยู่เสมอเพื่อนำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ของผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) วิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น
(LT) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์สำหรับผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. เพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์สำหรับผู้เรียนในกำร
จัดกำรเรียนรู้และส่งเสริมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียน ตำมแนวทำง
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”
3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนได้เตรียมควำมพร้อมและมีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้
ด้วยกำรลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะกำรสังเกต รู้จักตั้งคำถำมและหำคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง และขยำยผลโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”
ให้พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่องยั่งยืน
5. ผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) วิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมตำมแนวทำงของโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” และสำมำรถนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้รับมำขยำยผลและพัฒนำโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
6. ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถนำเทคนิคกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับประถม
ศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่องและยั่งยืน
7. ผู้เรียนในโรงเรียนโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ทุกคนได้รับกำรวำงรำกฐำน
เตรียมควำมพร้อมเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สนุกกับกิจกรรมและมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญำ มีทักษะพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
8. โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” สำมำรถจัดประสบกำรณ์
ได้ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรประเมินอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำรูปแบบในกำรพัฒนำโครงกำร
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้ำหมำย
1. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 77 คน ครูวิชำกำรโรงเรียน 110 คน และศึกษำนิเทศก์ กำรพัฒนำ
ผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) จำนวน 1 คน วิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (LT) จำนวน 2 คน
2. พัฒนำครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย
จำนวน 100 คน และครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำ จำนวน 12 คน
3. พัฒนำผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย
จำนวน 80 โรงเรียน และระดับประถมศึกษำ จำนวน 6 โรงเรียน
4. สถำนศึกษำร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเกี่ยวกับกำรนิเทศภำยในโรงเรียนในระดับ
ที่น่ำพอใจ ผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) และวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถช่วยเหลือ
แนะนำ และพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับครูได้อย่ำงมีคุณภำพ
5. ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ
6. ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้รับกำรปลูกฝัง
และได้รับควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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7. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงของโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ได้อย่ำงมีคุณภำพ
งบประมำณ

149,260 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยหกสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) และวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่นจำนวน 2 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ช่วยเหลือ แนะนำ และพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับครูได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย จำนวน
100 คน และครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำ จำนวน 12 คน ได้รับกำรพัฒนำตนเองและสำมำรถนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ
3. ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” จำนวน 66 โรงเรียน และ
ระดับประถมศึกษำ จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับกำรปลูกฝังและได้รับควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้นำเครือข่ำยท้องถิ่น (LN) และวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น จำนวน 2 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถช่วยเหลือ
แนะนำ และพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับครูได้อย่ำงมีคุณภำพ
5. ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ
6. ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนได้รับกำรปลูกฝังและได้รับควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดี
ต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
7. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ระดับปฐมวัย จำนวน 76 โรงเรียน และระดับประถมศึกษำ จำนวน 6 โรงเรียน
มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงของโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”ได้อย่ำงมีคุณภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนขนำดเล็ก ขำดครูปฐมวัยที่เป็นครูประจำกำร โรงเรียนต้องระดมทุนในกำรจ้ำงครู
มำสอนเอง
2. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูที่โรงเรียนจ้ำงเอง บำงโรงเรียนมีครูไม่จบสำขำ กำรศึกษำ
ปฐมวัย จึงทำให้ขำดประสบกำรณ์ในกำรทำงำนและกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
3. บำงโรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบรวมชั้นในระดับปฐมวัย ทำให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้ไม่เต็มที่
ข้อเสนอแนะ
1. มีกำรจัดสรรครูผู้สอนประจำกำรวิชำเอกปฐมวัยให้กับโรงเรียนที่ยังขำดแคลนครูผู้สอนปฐมวัย
2. โรงเรียนควรพิจำรณำกำรจ้ำงครูมำสอนตรงกับสำขำ/วิชำเอกปฐมวัย
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ชื่อโครงกำร : พัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้พัฒนำระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
ประเมินผลและกำรสรุปรำยงำนกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทุกคนให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
2. ประชุมสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
งบประมำณ

149,260 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยหกสิบบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. บุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทุกคนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระบบกำรเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ชื่อโครงกำร : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงโอกำสให้ครูและนักเรียนได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. เพื่อให้ครูสำมำรถพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้สูงขึ้น
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูได้อย่ำงกว้ำงขวำง
และทั่วถึง
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด จำนวน 52 โรง
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 หรือสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของ สพฐ.
4. ครูผู้สอน ร้อยละ 80 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ด้วยสื่อกำรศึกษำทำงไกลฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำร้อยละ 100 สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 มีกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลฯ สู่กำรปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

80,000 บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรปรับปรุงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
4. ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อกำรศึกษำทำงไกลฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี –
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ชื่อโครงกำร : อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรเรียนรู้สำหรับสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงโอกำสให้ครูและนักเรียนได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. เพื่อให้ครูสำมำรถพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้สูงขึ้น
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูได้อย่ำงกว้ำงขวำง
และทั่วถึง
เป้ำหมำย
1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 โรง
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 หรือสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของ สพฐ.
4. ครูผู้สอน ร้อยละ 80 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้วยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำร้อยละ 100 สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร้อยละ 100 มีกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในระดับโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

- ไม่ใช้งบประมำณ -

ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 โรง มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4. ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้วยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในระดับโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อโครงกำร : พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศและระบบ
เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อรองรับภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ สนองตอบนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ธุรกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 คน
2. ห้อง Video Conference และ อุปกรณ์สำหรับถ่ำยทอดสด(Live)
3. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ในรูปแบบของเอกสำรและ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีห้อง Video Conference ที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดสดและเป็นช่องทำงในกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนในสังกัดและสำมำรถผลิตสื่อกำรเรียนรู้สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนได้
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่
สำมำรถใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งบประมำณ

52,000 บำท (ห้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนในสังกัดและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีห้อง Video Conference และ อุปกรณ์
สำหรับถ่ำยทอดสด(Live)
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงกำร : นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำและอำหำรเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษำในสังกัด ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพ และเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย
2. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลพร้อมทั้งกำกับดูแล กำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ในโรงเรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและเกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร
3. เพื่อพิจำรณำและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในสังกัด ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำและระดับประเทศต่อไป
เป้ำหมำย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จำนวน 84 โรง
งบประมำณ

25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษำในสังกัด ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพ และเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย
2. คณะกรรมกำรออกนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล พร้อมทั้งกำกับ ดูแล กำรดำเนินงำน
โครงกำรอำหำรกลำงวันบรรลุตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุด และแก้ปัญหำนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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ชื่อโครงกำร : กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในระบบกำรเงินกำรบัญชีได้อย่ำงถูกต้องและเป็น
ไปตำมระเบียบ
2. เพื่อให้ทรำบว่ำกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 1 ดำเนินกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส
เป้ำหมำย
1. สถำนศึกษำ จำนวน 36 แห่ง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
2. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ดำเนินกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
โปร่งใส
งบประมำณ

20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูในสถำนศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในระบบกำรเงินกำรบัญชีได้อย่ำงถูกต้องและเป็น
ไปตำมระเบียบ
2. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ดำเนินกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
1. สถำนศึกษำเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงำนกำรเงินบ่อย ทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง
2. ครูทำหน้ำที่กำรเงินไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชีเพียงพอ
3. โรงเรียนรับนโยบำยจำก สพฐ.ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรเงิน
กำรบัญชีของผู้รับผิดชอบปฏิบัติได้ไม่เต็มที่
4. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของโรงเรียนไม่ต่อเนื่องกัน ทำให้กำรควบคุมทำงด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5. ครูมีหน้ำที่สอนหนังสือแก่นักเรียน กำรทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจึงทำได้ไม่เต็มที่
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุอย่ำงน้อยปีละครั้ง
2. จัดให้มีบุคลำกรทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุโดยเฉพำะ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

64

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงกำร : เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
2. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนสุจริต
เพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด
3. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีคะแนนกำรประเมิน ITA ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85
เป้ำหมำย
1. ผู้บริหำร และบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ทุกคน
จำนวน 67 คน
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ทุกคน มีจิตสำนึก
และพฤติกรรมที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่กำรเป็นบุคคลต้นแบบ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีผลกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยเพื่อผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รัปชัน(CPI)ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
มีฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำในสังกัด
งบประมำณ

210,000 บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

ผลกำรดำเนินงำน
1. ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 เรื่อง นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ประกำศ ณ
วันที่ 4 เมษำยน 2562
2. ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและประกำศนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จำนวน 3 ภำษำ คือ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน ประกำศ ณ วันที่ 3 เมษำยน 2562
3. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ควำมร่วมมือกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระหว่ำง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับบุคลำกรทุกคนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ในวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
4. จัดประชุมชี้แจงกำรขับเคลื่อนโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ให้กับผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทุกคนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ในวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำฐำนข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์และสร้ำงสื่อประชำสันพันธ์แนวสร้ำงสรรค์
ต่อต้ำนกำรทุจริต ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 และครูที่รับผิดชอบ
ICT ของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 76 โรงเรียน ในวันที่ 2 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
6. กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แนวสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนกำรทุจริตโดยกำรจัดทำเป็นป้ำยไวนิล จำนวน
2 ผืน และแผ่นป้ำยสติ๊กเกอร์ข้อควำมต่อต้ำนกำรทุจริต จำนวน 50 แผ่น ติดภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
7. ไปศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตที่ผลกำรกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
เลิศด้ำนกำรประเมิน ITA และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมข้อมูลกำรประเมิน ITA Online โดยมีผู้บริหำร
และบุคลำกร(ผอ.กลุ่มงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
ในวันที่ 3 – 4 กรกฎำคม 2562 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

66

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพป.พะเยำ เขต 1

คะแนน
มำตรฐำน
160.25

ตัวชี้วัด
80

รวม
240.25

2. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรประเมิน
ประเมินผู้บริหำร คะแนน ร้อยละ
กำรศึกษำ
องค์ประกอบที่ 1
สพป.พะเยำ เขต 1

4.84270

4.64118

4.67141

93.43

ระดับคุณภำพ
ดีมำก

ระดับ
ระดับคุณภำพ

3. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ลำดับที่
86

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

ผลกำรประเมิน ITA
คะแนน
ระดับ
87.76
A
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ด้ำนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ผู้บริหำรบำงคนยังติดยึดพฤติกรรมกำรบริหำรหรือวัฒนธรรมกำรบริหำรเดิม ทำให้ไม่ถนัดในกำรบริหำร
แบบกระจำยอำนำจ
 ผู้บริหำรบำงคนขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนตำมกำรกระจำยอำนำจทั้ง 4 ด้ำน รวมทั้ง
ขำดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์นโยบำย และดำเนินงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนด
 ครูไม่ครบชั้น
 ขำดครูในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
 ครูมีงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนสอนเป็นจำนวนมำกทำให้สอนได้ไม่เต็มที่
 ครูไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรสอน กำรเรียนกำรสอนยังมุ่งเน้นกำรท่องจำมำกกว่ำที่จะให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดวิเครำะห์ กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งไม่สำมำรถปลูกฝังกำรรักที่จะเรียนรู้ต่อไป
 เนื้อหำสำระที่จำเป็นต่อกำรเรียนรู้ในโลกแห่งอนำคต อันได้แก่ ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ภำษำต่ำงประเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เพียงพอ
 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชนหรือผู้ปกครองยังมีน้อย
 ครูส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน
ด้ำนผู้เรียน
 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกำส มำจำกครอบครัวที่มีฐำนะยำกจน ขำดควำมพร้อมในเกือบทุกด้ำน
 นักเรียนมีจำนวนลดลง เนื่องจำกอัตรำกำรเกิดลดลง และอีกส่วนหนึ่งผู้ปกครองส่งไปเรียนในโรงเรียน
สังกัดอื่น
 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักของกำรสอบระดับชำติบำงวิชำต่ำกว่ำ ร้อยละ 50
 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในด้ำนผู้เรียน ส่วนใหญ่จะไม่ได้มำตรฐำนในมำตรฐำนที่ 4 เกี่ยวกับกำร
คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และมำตรฐำนที่ 6 ทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ในด้ำนครู ส่วนใหญ่จะไม่ได้มำตรฐำนในมำตรฐำนที่ 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้ำนผู้ปกครอง และชุมชน
 ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงของ พ.ร.บ. กำรศึกษำ
แห่งชำติ 2542 ทำให้กำรขำดควำมร่วมมือ ช่วยเหลือโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ
 กำรไม่มีควำมสำมำรถในกำรมำร่วมปฏิบัติงำนในโรงเรียนตำมบทบำทที่ควรจะเป็น เช่น กำรร่วมบริหำร
กำรสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่น กำรรักษำผลประโยชน์ของลูกหลำนของตน
 กรรมกำรสถำนศึกษำบำงส่วนยังไม่เข้ำใจในบทบำทของตนเอง รวมทั้งอำจขำดศักยภำพและควำมพร้อม
จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมบทบำทที่กฎหมำยกำหนดได้
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ด้ำนโรงเรียน
 โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็กขำดควำมพร้อมในกำรบริหำรงำนกำรเงินและบุคลำกร
เนื่องจำกบุคลำกรน้อย และยังมีควำมเข้ำใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงิน พัสดุ กำร
บัญชี และกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ด้ำนงบประมำณ
 โรงเรียนขนำดเล็กได้รับงบประมำณไม่เพียงพอที่จะดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดไว้
 ครูขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงบดุลบัญชีและกำรจัดทำรำยงำน
 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำทำได้น้อย
 กำรใช้งบประมำณยังขำดประสิทธิภำพ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นายประถม เชื้อหมอ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นายสุขุม พรหมเสน

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร
นายเอี่ยม มังคลาด
นางโสภี คาชูสังข์
นางชไมพร ปวงคา
นางนงลักษณ์ จาปานคร
นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
นางสมบูรณ์ เรืองงาม
นางศรีวรรณ ตาลดี
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
ผู้รวบรวมข้อมูล
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 2)
นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน)
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล)
จัดทำรูปเล่ม/ออกแบบปกและภำพประกอบ
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล)

