คำนำ
สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ได้ตระหนักถึงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยไปสู่ กำรปฏิบั ติที่ส อดคล้ องกับ นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำน
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ อผู้ ปฏิบัติงำน ผู้ ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนิ น งำนตำมโครงกำร/กิ จ กรรม และที่ ส ำคั ญ เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำ
ศึ ก ษำนิ เทศก์ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ทุ ก ท่ ำ นที่ ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2565 ให้สำเร็จลุล่วงและร่วมผลักดันกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ประวัติ / ควำมเป็นมำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนชาวไทยโดย ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล
ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
เพื่อสนองต่อข้อกาหนด ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
2. กำรจัดตั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เกิดจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกาหนดเขต
พื้นที่การศึกษาตามประกาศ เรื่องกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดเขตพื้นที่การศึ กษา
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแก้ไข
การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัดนี้ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 8
และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดและแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา จานวน 183
เขต ดังต่อไปนี้
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1. ให้ ยุ บ รวมเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร และส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 1 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 และ 1 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี
2. ให้เขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
ปรั บ ปรุ งแก้ไขการกาหนดเขตพื้ น ที่ การศึก ษา และกาหนดเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงและแก้ไขกาหนดเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม พ.ศ. 2551 ลงวั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและส านั ก งานเขตประถมศึ ก ษา เพื่ อ บริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่มิได้อยู่ในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยม จานวน 183 เขต
เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่ 5 อาเภอ คือ อาเภอจุน อาเภอเชียงคา อาเภอเชียงม่วน อาเภอปง และอาเภอ
ภูซาง ตั้งอยู่ที่ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดที่มิได้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในสัง กัดเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเขตนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553
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3. สภำพ/ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 มี โ รงเรี ย นในความรั บ ผิ ด ชอบ
จานวน 132 โรงเรียน มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อาเภอ คือ อาเภอจุน อาเภอเชียงคา อาเภอเชียงม่วน อาเภอปง
และอาเภอภูซาง มีรายละเอียดดังนี้
อำเภอจุน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นที่ เป็นที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเนื้อที่ประมาณ 571.23 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 ตาบล 86 หมู่บ้าน
แยกเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 2 แห่ ง และเทศบาลต าบล 5 แห่ ง มี ป ระชากรรวม 49,323 คน
และมีสถานศึกษา 23 แห่ง
อ ำเภอเชี ย งค ำ ตั้ ง อยู่ ทิ ศ ตะวั น ออกของเขตพื้ น ที่ ห่ า งจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 707.35 ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น
10 ตาบล 134 หมู่บ้าน แยกเป็นองค์การบริหารส่ว นตาบล 7 แห่ง เทศบาลตาบล 4 แห่ง มีประชากรรวม
77,263 คน และมีสถานศึกษา 36 แห่ง 2 สาขา
อ ำเภอเชี ย งม่ ว น ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข องเขตพื้ น ที่ ห่ า งจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 64 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 772.86 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น
3 ตาบล 34 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล 2 แห่ง และเทศบาลตาบล 1 แห่ง มีประชากรรวม 18,560
คน และมีสถานศึกษา 13 แห่ง
อำเภอปง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นที่ ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 27.31 กิโ ลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,783.45 ตารางกิโ ลเมตร
แบ่งออกเป็น 7 ตาบล 79 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง เทศบาลตาบล 3 แห่ง มีจานวน
ประชากรรวม 52,422 คน และสถานศึกษา 39 แห่ง 1 สาขา
อำเภอภูซำง ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นที่ ห่ างจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 43 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 293.49 ตารางกิโลเมตร
แบ่งออกเป็น 5 ตาบล 59 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล 4 แห่ง เทศบาลตาบล 1 แห่ง มีจานวน
ประชากรรวม 32,196 คน และสถานศึกษา 19 แห่ง
ตำรำงที่ 1 แสดงเขตบริการการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
อำเภอ
จุน
เชียงคา
เชียงม่วน
ปง
ภูซาง
รวม

ตำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. พื้นที่ (ตร.กม.)
7
86
5
2
571.23
10
134
4
7
784.06
3
34
1
2
772.86
7
79
3
6
1,783.45
5
59
1
4
293.49
32
392
14
21
4,205.09

ประชำกร
49,323
77,263
18,560
52,422
32,196
229,764

สถำนศึกษำ
23
38
13
40
19
133
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3.1 สถำนที่ทำกำร/ที่ตั้ง
ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีอาคารที่ทาการภายในสานักงาน
จานวน 6 แห่ง
1) อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พย. 270 ใช้เป็นที่ทาการของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรกลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน
2) อาคารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 สปช. 105 / 27
ใช้เป็นที่ทาการของรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และห้องประชุมภูนาง
3) อาคารส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สปช. 105 / 29 ใช้เป็น
ที่ทาการของบุ คลากร กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน งานคุรุสภาเขตพื้นที่ ห้องประชุม
เวียงลอ และศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) อาคารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้เป็นที่ทาการของรองผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5) อาคารศูนย์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้เป็นศูนย์สื่อการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) ห้องประชุมภูลังกา
ที่ตั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ถนนจุน – ปง
ต าบลจุ น อ าเภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา รหั ส ไปรษณี ย์ 56150 โทรศั พ ท์ 0-5407-9867 , 0-5407-9869
โทรสาร 0-5442-1186 Website : http://www.phayao2.go.th
3.2 อำนำจหน้ำที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 6 มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และแจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ให้ ห น่ ว ยงานข้ า งต้ น รั บ ทราบรวมทั้ ง ก ากั บ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 กำรแบ่งส่วนรำชกำร/โครงสร้ำงบริหำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
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3.4 กลุ่มเครือข่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการ และเครือข่ายในการดาเนินในการจัดการศึกษา ดังนี้
3.4.1 เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร จำนวน 9 กลุม่ โรงเรียน
1. กลุ่มโรงเรียนจุน 1
จานวน 12 โรงเรียน
2. กลุ่มโรงเรียนจุน 2
จานวน 11 โรงเรียน
3. กลุ่มโรงเรียนปง 1
จานวน 21 โรงเรียน
4. กลุ่มโรงเรียนปง 2
จานวน 19 โรงเรียน
5. กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1
จานวน 19 โรงเรียน
6. กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 2
จานวน 19 โรงเรียน
7. กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
จานวน 13 โรงเรียน
8. กลุ่มโรงเรียนภูซาง
จานวน 19 โรงเรียน
9. กลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
จานวน 32 โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส)
3.4.2 เครือข่ำยพัฒนำงำนวิชำกำรโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 ชมรม/กลุ่ม ประกอบด้วย
1. ชมรมครูวิทยาศาสตร์
7. ชมรมครูภาษาไทย
2. ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ชมรมครูสังคมศึกษา
9. ชมรมครูภาษาต่างประเทศ
4. ชมรมครูศิลปะ
10. ชมรมครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ชมรมครูกลุ่มปฐมวัย
11. กลุ่มไตรศึกษา
6. ชมรมครูคณิตศาสตร์
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

สพป.พย. 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ.ก.ต.ป.น

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.))

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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ชมรมครู
วิทยาศาสตร์

จุน 1

ชมรมครูคณิตศาสตร์

ชมรมครูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

จุน 2

ชมรมครูภาษาไทย

ปง 1
เชียงคา 1

ชมรมครูสุขศึกษาและ
พลศึกษา

ชมรมครู

ชมรมครูสังคมศึกษา

ปง 2

กลุ่มโรงเรียน

ชมรมครูศิลปะ

ชมรมครู
ภาษาต่างประเทศ

เชียงคา 2

การศึกษาภาคบังบังคับ

ชมรมกลุ่มปฐมวัย

เชียงม่วน

ชมรมครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ภูซาง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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3.5 อัตรำกำลัง
1) บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (จำนวน 64 คน) ประจากลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ดังนี้

พนักงำนรำชกำร

รวมทั้งสิ้น

12 งานวินัยและนิติการ
รวมทั้งสิ้น

ช่วยรำชกำร

11

ลูกจ้ำงชั่วครำว

10

ลูกจ้ำงประจำ

8
9

ปฏิบัติงำน

5
6
7

ชำนำญงำน

ผอ.สพป.พย.2
รอง ผอ.สพป.พย.2
อานวยการ
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ
ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ปฏิบัติกำร

1
2
3
4

ชำนำญกำร

กลุม่

ชำนำญกำรพิเศษ

ที่

เชี่ยวชำญ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-

1
3
1
2

1
3

2
1

-

-

2
-

3
3

-

-

1
3
9
9

-

2
2

2
2
-

2
1
2

-

-

1
-

1
1
1

1
-

1

8
5
6

-

1
15

-

-

-

1

-

-

-

-

1
16

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

2
28

11

8

-

1

3

11

1

2
1

(ณ 2 ธันวำคม 2564)
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2) ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครู จำแนกเป็นอำเภอ
ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5

จุน
เชียงคา
ปง
เชียงม่วน
ภูซาง
รวม
(ณ 2 ธันวำคม 2564)

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
20
28
27
9
16
111

รองผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
2
3
1
0
0
100

ข้ำรำชกำรครู

รวม

159
304
225
77
132
6

181
335
253
86
148
897

3) อัตรำจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (จำนวน 289 คน)
ประเภท (อัตรำจ้ำง)
พนักงานราชการ
ครูวิกฤต
จ้างเหมานักการภารโรง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูธุรการโรงเรียน
ครูประจาพักนอน
บุคลากร วิทย์-คณิต
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

จำนวน (คน)
45
29
49
36
107
9
5
280

รวม

45

(ณ 2 ธันวำคม 2564)
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3.6 ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564
1) จำนวนนักเรียนจำแนกตำมอำเภอ
อำเภอ

ชำย
1,519
2,574
2,050
656
1,019
7,818

จุน
เชียงคา
ปง
เชียงม่วน
ภูซาง
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
หญิง
1,296
2,359
1,985
589
864
7,093

รวม
2,815
4,933
4,035
1,245
1,883
14,911

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564
ระดับกำรศึกษำ

ระดับชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2
ก่อนประถมศึกษำ
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษำ
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียนสังกัด
นักเรียน
ห้อง
116
11
1,381
116
1,431
118
2,928
245
1,628
127
1,662
126
1,862
127
1,854
126
1,763
129
1,753
127
10,522
762
518
32
482
33
461
33
1,461
98
14,911

1,105
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3) จำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
ก่อน
มัธยมศึกษำ
ประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
ตอนต้น
กาพร้า
1
6
1
ผลกระทบจากเอดส์
0
0
0
เด็กยากจน
1936
7459
1187
เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
0
0
0
ชนกลุ่มน้อย
2
6
0
เด็กถูกทอดทิ้ง
0
1
0
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0
0
0
ทางานรับผิดชอบตนเอง
0
0
0
และครอบครัว
รวมทั้งสิ้น
1937
7,465
1,188
ประเภทควำมด้อยโอกำส

รวม

ร้อยละ

8
0
10582
0
8
1
0
0

0.75
0
99.91
0
0.75
0.01
0
0

10591

100

4) จำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
ประเภทควำมพิกำร
มีความบกพร่องทางการมองเห็น
มีความบกพร่องทางการได้ยิน
มีความบกพร่องทางสติปัญญา
มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ
มีปัญหาทางการเรียนรู้
มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
ออทิสติก
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์
พิการซ้าซ้อน
รวมทั้งสิ้น

ก่อน
ประถม มัธยมศึกษำ
รวม ร้อยละ
ประถมศึกษำ ศึกษำ
ตอนต้น
0
3
1
4
0.25
0
0
0
0
0
3
19
7
29
1.85
1
6
1
8
0.51
0
530
153
683 43.61
0
4
1
5
0.32
0
18
3
21
1.34
0
9
0
9
0.57
1
20
3
24
1.53
10
1218
338
1566 100
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3.7 ข้อมูลโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564
1) โรงเรียนเรียนรวม (จานวน 17 โรงเรียน)
2) โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล (1ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จานวน 32 โรงเรียน
3) โรงเรียนประชารัฐ (จานวน 20 โรงเรียน)
4) โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (จานวน 12 โรงเรียน 1 สาขา)
5) โรงเรียนขยายโอกาส (จานวน 32 โรงเรียน)
6) โรงเรียนขนาดเล็ก (จานวน 73 โรงเรียน 1 สาขา)

หน้า 13
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563
สำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ปีกำรศึกษำ 2562
51.76
35.69
38.94
32.88
39.82

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีกำรศึกษำ 2563
59.26
31.42
41.38
45.25
44.33

ผลต่ำง
7.50
-4.27
2.44
12.37
4.51

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2563 จานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ จานวน 1,066 คน
ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563
สำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ปีกำรศึกษำ 2562
57.29
23.96
30.67
30.67
35.65

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีกำรศึกษำ 2563
54.38
20.59
28.32
29.77
33.26

ผลต่ำง
-2.91
-3.37
-2.35
-0.9
-2.39

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2563 จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ จานวน 155 คน
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้นานโยบายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่
แผนระดับ ที่ 1 ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึน้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้
หน่ วยงานรั ฐทุ กหน่ วยมี หน้ าที่ ดาเนิ นการเพื่ อให้ บรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนใน
รู ป แ บ บ “ ป ร ะ ช า รั ฐ ” ซึ่ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ 6 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
1) ยุ ทธศาสตร์ ด้านความมั่น คง 2) ยุ ทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์
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การพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ 4) ยุ ทธศาสตร์ การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ 6) ยุ ท ธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนแม่ บ ทเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้
ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนที่ จั ด ท าไว้ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยจะมี ผ ลผู ก พั น ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนั้ น
รวมทั้ งการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณจะต้ องสอดคล้ องกั บแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ
3) การพัฒ นาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริ การแห่ ง อนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒ นาพื้ น ที่
และเมืองน่ าอยู่ อัจ ฉริ ย ะ 7) โครงสร้ างพื้นฐานระบบโลจิส ติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 10) การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ศั กยภาพการกี ฬา 15) พลั งทางสั งคม 16) เศรษฐกิ จฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลั กประกั นทางสั งคม
18) การเติบโตอย่ างยั่ งยื น 19) การบริ หารจัดการน้ําทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิ ทธิภาพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ก าหนดกลไก วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการปฏิ รู ป ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อั น ทั ด เที ย มกั น เพื่ อ ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ํา มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศ
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้ องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข
8) ด้านสื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด้านสั งคม 10) ด้านพลั งงาน 11) ด้านการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
มี แผนงานเพื่ อการปฏิ รู ป 5 เรื่ อง ได้ แก่ 1) การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บปฐมวั ย
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4) การจั ดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้ นการฝึ กปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่ การจ้างงาน
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และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 และอีก 4 ยุ ทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุ ษ ย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย 7) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
8) การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒ นาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิ จ
และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษาระยะยาว โดยมุ่ ง จั ด การศึ ก ษาให้ ค นไทยทุ ก คนสามารถ
เข้ าถึ งโอกาสและความเสมอภาคในการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการศึ กษาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและ
ของโลกที่ขับ เคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ ก าหนดสาระส าคั ญ ส าหรั บ บรรลุ เ ป้ า หมาย ของการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึ ก ษา (Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity)
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคม และ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็ น นโยบาย
และแผนหลั กของชาติ ที่เป็ นกรอบหรื อทิ ศทางการดาเนินการป้ องกั น แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุ กคาม
เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีห รือหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นกรอบแนวทาง
หรื อด าเนิ นการตามอ านาจหน้ าที่ ในการจั ดท าแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิ น แผนนิ ติ บั ญญั ติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ ความมั่น คงแห่ งชาติ หรื อกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี แ ผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ 19 แผน ได้ แ ก่ 1) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ของมนุ ษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้า นความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่น คง
ของสถาบั น หลั กของชาติภ ายใต้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุ ข
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้ องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษา
ความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่น คง และแผนปฏิบั ติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เพื่อ ให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึ กษา
เพื่ อความมั่ นคงของสั งคมและประเทศชาติ 2) การจั ดการศึ กษาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ
3) การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึ กษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อ มล้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity)
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology)
หมายถึง เทคโนโลยี
2. ให้ทุกหน่วยงานนารูปแบบการทางาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทางานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนา “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทางานที่จะทาให้ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ผู้ เ รี ย น และประชาชน กลั บ มาให้ ค วามไว้ ว างใจในการท างานของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทางานและกระบวนการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
3. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานทุกคนดาเนินการตามภารกิจ ด้ว ยความรั บผิ ดชอบต่ อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสาคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดั ง นั้ น จึ ง ก าหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
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3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุ ณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึ กษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทั นสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ด สรรและการกระจายทรั พยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้า หมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การน ากรอบคุณ วุฒิแ ห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณ วุฒิ อ้า งอิ งอาเซี ยน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิ บั ติ
เป็นการผลิตและการพัฒ นากาลั งคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทามาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า รับการศึก ษาเพื่อพั ฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒ นาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบั ญญัติการพัฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่ การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพั ฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
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10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เ รี ยน โดยจัดให้ มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดู แลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้ อ มู ล Big Data มุ่ ง พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบและไม่ ซ้ าซ้ อ น
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดาเนิ น งานของศูน ย์ ความเป็ น เลิ ศ ทางการอาชีว ศึ กษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิ ศของแต่ ล ะ
สถานศึ ก ษาและตามบริ บ ทของพื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของประเทศทั้ง ในปั จจุ บัน และอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจ าเป็ น พิเศษได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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นโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึ กษาในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น จั ดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรื อ การจั ด
กิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับ
ร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึ กษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง อย่ าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่งจัดทาและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม การ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ หน้ า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกั บการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณา
การการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทา
2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้ หน่ว ยงาน
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดาเนิ น การส ารวจและติ ดตามเด็ กตกหล่ นและเด็ ก ออกกลางคัน เพื่อนาเข้าสู่ ร ะบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกาหนด
ตาแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่ อนศูนย์ ความเป็นเลิ ศทางการอาชีวศึ กษา (Excellent Center) และส่ งเสริมการผลิ ต
กาลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,
Up-skill ,New skill เพื่อให้ ทุกกลุ่ มเป้ าหมายมีการศึกษาในระดับที่สู งขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ใน
รูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการ และพั ฒ นาศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนาร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จานวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ
การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance
Appraisal (DPA)
5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด สรรเงิ น ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นและอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
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7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จั ด ท ากฎหมายล าดั บ รองและแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ พื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ที่มีความสาคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดาเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ (1) การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย
(2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้กาหนด
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนั ดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ ความเป็ นเลิ ศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่ ใ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่ างครบถ้ว น เป็ น คนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลั ก ของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรั บ หลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ ที่ เ น้ น การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ที่ จ าเป็ น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบั ติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ เป็นครูยุ คใหม่ มีศักยภาพในการจั ดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ที่ มี จ านวนนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนั บ สนุ น พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ซึ่งมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
- พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อมล้ า ให้ ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
- กลยุทธ์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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- ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
ที่
1.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85

2.

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
การจัดการศึกษาตามบริบท
ร้ อ ยละของครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ด าเนิ น การตามแนวทางการจั ด การภั ย พิ บั ติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal)
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษามี แ ผน/มาตรการในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ
สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้

ร้อยละ 80

3.

4.
5.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่
1.

ตัวชี้วัด
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

2.

จานวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจาเป็น

3,315,554
(คน)

3.

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

ร้อยละ 20

4.

จ านวนผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

40,436 (คน)

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่
1.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

2.

ร้อยละของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์

ร้อยละ 90

3.

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ 80

4.
5.

ร้อยละ 40
ร้อยละ 90
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6.

ร้อยละ 70

7.

ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา

8.

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการ
เรียนการสอน
ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
3 : 2 (สัดส่วน)
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 10

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพื่อการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาคุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

หน้า 29

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนมีจิตสานึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสมรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข
2. กาลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสาคัญของการพัฒนาและเติบโต
ในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงได้
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ทิศทางการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
วิสัยทัศน์
“ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 บริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โดยใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาล น้อมนาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ”
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
และทั่วถึง
4. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน น้อมนาศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง
4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน น้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริ ห าร
จัดการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างยั่งยืน
5. มีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
6. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้า
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ได้ ป ระกาศนโยบายลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ดังคาขวัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คือ “นักเรียนได้เรียนรู้ ครูมีนวัตกรรม
ผู้นามีธรรมาภิบาล สถานศึกษาปลอดภัย” โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมาย 4 ด้าน คือ
1.1 ด้านที่ 1 ความปลอดภัย
1.3 ด้านที่ 2 โอกาส ความเหลื่อมล้า
1.3 ด้านที่ 3 คุณภาพ (3 มิติ 8 จุดเน้น)
1.4 ด้านที่ 4 ประสิทธิภาพ
2. ใช้ ก ระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC)
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการ Active Learning
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
ที่ดาเนินการตามนโยบาย จนประสบผลสาเร็จ
โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สังเคราะห์ข้อมูล ผลการจัดการศึกษา
เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผลการส่งเสริม พัฒนาตามแนวทางการพัฒ นา
คุณภาพศึกษา ทั้ง 4 ด้าน จากข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ( O-NET / NT / RT) และผลการ
คัดกรองด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สรุปผลรายงานการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษา ผลการสังเคราะห์รายงานประจาปีของโรงเรียนในสังกัด ผลการนิเทศการศึกษา
ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนา ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ฯลฯ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ประกาศ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” และ “รายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒”
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3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตาม ประกาศแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ดังนี้
3.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ตามเแผนการศึกษาชาติและแผนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมาย 4 ด้าน คือ
1) ด้านที่ 1 ความปลอดภัย
2) ด้านที่ 2 โอกาส ความเหลื่อมล้า
3) ด้านที่ 3 คุณภาพ (3 มิติ 8 จุดเน้น)
4) ด้านที่ 4 ประสิทธิภาพ
3.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ Active Learning
3.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจ ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสาเร็จ
3.6 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2564
3.7 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้รับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจและงานที่ได้รับหมอบหมาย นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัด
3.8 ศึกษานิเทศก์ ดาเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส่งเสริม สนับสนุน
การนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย มากาหนดเป็นแนวทางกากับ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์วิจัย การบริหารและการดาเนินงานของหน่วยงาน พิจารณาแผนและการดาเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รับทราบผลและให้ข้อเสนอแนะ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประสานงานการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษากั บ คณะกรรมการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามความจาเป็น
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ระดับกลุ่มโรงเรียน
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน มีหน้าที่ ดังนี้
1. กากับนโยบายและแผน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และดาเนินงานเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทาง
การศึกษา ของประชากรในวัยเรียนให้มีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์บริบทของการพัฒนาการศึกษา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือดาเนินการ
อื่น ๆ ภายในกลุ่ มโรงเรี ย น เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ ข้อเสนอแนะ การพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาปฐมวัย เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารและการด
5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในกลุ่มาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง โรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้ องกับ
นโยบายของรัฐบาล ตามเแผนการศึกษาชาติและแผนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ระดับโรงเรียน
1. ดาเนินงานตาม ประกาศ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งระดับปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมาย 4 ด้าน คือ
1) ด้านที่ 1 ความปลอดภัย
2) ด้านที่ 2 โอกาส ความเหลื่อมล้า
3) ด้านที่ 3 คุณภาพ (3 มิติ 8 จุดเน้น)
4) ด้านที่ 4 ประสิทธิภาพ
3. ใช้ ก ระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC)
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
4. จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET , NT, RT) และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. สรุปและรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
องค์กรร่วมกัน และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและให้ทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน จึงได้กาหนดกรอบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า CA3R MODEL เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนาสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังแผนภาพ และรายละเอียด ดังนี้
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ส่วนที่ 3
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิ บัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อดาเนินการแปลงนโยบายทุกระดับสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายจุดเน้ น และ
ตัวชี้วัดที่กาหนด ภายใต้ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
งบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ครั้งที่ 1 จานวนเงิน 2,000,000 บาท
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ครั้งที่ 2 จานวนเงิน – บาท (รอการจัดสรร)
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บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบบริหารจัดการสานักงานเขต งบดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ลาดับ

รายการ

จัดสรรครั้งที่ 1 จัดสรรครั้งที่ 2

รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1

ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ/ล่วงเวลา

200,000.00

200,000.00

2

ค่าเบี้ยประชุม/อาหาร,อาหารว่าง/ค่าตอบแทนกรรมการฯ

50,000.00

50,000.00

3

ค่าจ้างอัตราจ้าง จานวน 7 คน

252,000.00

252,000.00

4

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งและค่าประกันภัยฯ

50,000.00

50,000.00

5

ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ / สิ่งก่อสร้าง

100,000.00

100,000.00

6

วัสดุสานักงาน

100,000.00

100,000.00

7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000.00

100,000.00

8

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

30,000.00

30,000.00

250,000.00

250,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
9

ค่าไฟฟ้า

10

ค่าน้าประปา

20,000.00

20,000.00

11

ค่าโทรศัพท์

30,000.00

30,000.00

12

ค่าไปรษณีย์

30,000.00

30,000.00

1,212,000.00

1,212,000.00

788,000.00

788,000.00

รวม

788,000.00

788,000.00

รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท)

2,000,000.00

2,000,000.00

รวม
14

งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตพื้นทีฯ่
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นโยบาย
นโยบายที่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยทุกรูปแบบ
นโยบายที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน
นโยบายที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบบริหารจัดการฯ
เขตพื้นที่ สพป.
พะเยา เขต 2

งบขับเคลื่อน
จาก สพฐ.

งบประมาณ
จากแหล่ง
อื่น ๆ

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

216,900

-

292,180

509,080

-

18,000

-

18,000

439,170

-

977,482

1,416,652

111,180

-

-

111,180

767,250

18,000

1,269,662

2,054,912
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โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

292,180

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจาปี 2565

27,580

4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565

34,020

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 1

55,300

509,080

นโยบายที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการการดาเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2565
รวมงบประมาณ นโยบายที่ 2

งบประมาณ
18,000
18,000

นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565
2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบ
ราชการ 4.0
4 โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียน สพป.พะเยา เขต 2
5 โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 โครงการบริหารงานบุคคลสัญจรและออนไลน์
7 โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
8 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2

งบประมาณ
100,000
27,580
25,000
27,580
5,000
50,000
70,480
60,000
74,780
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10 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่ง
น้าใจ และความหวัง ” ประจาปีงบประมาณ 2565
11 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
12 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สังกัด สพป.พะเยา เขต 2
13 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
14 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2564
15 โครงการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการประเมินผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 2022

15,000

540,800
385,600
10,000

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 3

1,416,652

10,750
41,082

นโยบายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านนโยบายและแผนของ สพป.พะเยา เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2
พะเยา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565
1

3 โครงการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

งบประมาณ
55,160
36,020
20,000

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 4

111,180

รวมงบประมาณทั้ง 4 นโยบาย

2,054,912

หน้า 41
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แหล่งงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดาเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสภานักเรียน
ในสถานศึกษา ประจาปี
2565
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สพป.พะเยา
เขต 2 ปีงบประมาณ 2565

2

3

4

งบบริหารจัดการ เขต
พื้นที่ สพป.พะเยา เขต 2

งบขับเคลื่อน
จาก สพฐ.

งบประมาณจาก รวมงบประมาณ
แหล่งอื่น ๆ
(บาท)

-

-

292,180

292,180

นางกชพร คาวงษา

27,580

-

-

27,580

จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
นางขวัญดาว ไชยมงคล

55,300

-

-

55,300

น.ส.ธนัญญา คาประเสริฐ

34,020

-

-

34,020

น.ส.อลิษา แสนอุ้ม
นางกชพร คาวงษา

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

509,080

นโยบายที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบั ประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการการดาเนินงาน
คัดกรองนักเรียนยากจน
ปีงบประมาณ 2565

งบบริหารจัดการ เขต
พื้นที่ สพป.พะเยา เขต 2
-

รวมงบประมาณ

งบขับเคลื่อน
จาก สพฐ.
18,000

งบประมาณจาก รวมงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งอื่น ๆ
(บาท)
18,000
น.ส.ธนัญญา คาประเสริฐ

18,000
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นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
งบบริหารจัดการ เขต
พื้นที่ สพป.พะเยา เขต 2

งบขับเคลื่อน
จาก สพฐ.

โครงการการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อ
มุ้งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0
โครงการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุโรงเรียน สพป.พะเยา
เขต 2
โครงการส่งเสริมยกย่องเชิด
ชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการบริหารงานบุคคล
สัญจรและออนไลน์

100,000

-

-

65,000

นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
นางนิศากร สมฤทธิ์

27,580

-

-

27,580

นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว

25,000

-

-

25,000

นายบุญสิน สุปันตา

27,580

-

-

27,580

นางกฤษณา ทุ่งเย็น

5,000

-

-

5,000

นางพิสุธา ชัยชนะ

50,000

-

-

50,000

นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
นายศุภฤกษ์ สรณคมน์

โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การนิเทศภายใน และการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ สพป.พะเยา
เขต 2

70,480

-

-

70,480

นางสกาวรัตน์ ไกรมาก

60,000

-

-

60,000

นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
นางสกาวรัตน์ ไกรมาก

74,780

-

-

74,780

นางพิสุธา ชัยชนะ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณจาก รวมงบประมาณ
แหล่งอื่น ๆ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10

11

12

13
14

15

โครงการอารยเกษตร สืบ
สาน รักษา ต่อยอดตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง “โคก หนอง นา
แห่งน้าใจ และความหวัง ”
ประจาปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานอาหารกลางวันใน
โรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา
เขต 2
โครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ Active
Learning ผ่านกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
โครงการการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ปีการศึกษา 2564
โครงการเตรียมความพร้อม
ครูเพื่อรองรับการประเมิน
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA) 2022

15,000

-

-

15,000

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
น.ส.เฟย ฤดีใจ

10,750

-

-

10,750

น.ส.ธนัญญา คาประเสริฐ

-

-

41,082

41,082

นางสกาวรัตน์ ไกรมาก

-

-

540,800

540,800

นางกชพร คาวงษา

-

-

385,600

385,600

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
น.ส.ธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร

นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล

-

-

10,000

10,000

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
น.ส.ธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร

นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล

รวมงบประมาณ

1,416,652
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นโยบายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านนโยบายและ
แผนของ สพป.พะเยา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

2

โครงการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2565
โครงการสรุปและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษา สพป.
พะเยา เขต 2

3

งบบริหารจัดการ
เขตพื้นที่ สพป.
พะเยา เขต 2
55,160

งบขับเคลื่อน
จาก สพฐ.

งบประมาณจาก รวมงบประมาณ
แหล่งอื่น ๆ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

-

55,160

นางอรทัย ชินหาร
น.ส.มารยาท ภู่ภัทรพงศ์
นางขวัญเรือน ยะกะจาย

36,020

-

-

36,020

นางนิศากร สมฤทธิ์

20,000

-

-

20,000

นางปฤษณา ดารงค์ชีพ

รวมงบประมาณ

111,180
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ , นางขวัญดาว ไชยมงคล โทรศัพท์ 0 5407 9869 E-mail
nitikorn@phayao2.go.th
( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ที่ 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทย่อย ที่ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
องค์ประกอบ พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ
ปัจจัย กลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. แผนปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสพฐ.
เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
5. กลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ส่วนราชการนามาใช้ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ
มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามหลักนิติธรรม
รวมทั้งการต่อต้านปัญหาการทุจริต หลักธรรมาภิบาลจึงมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศและในกฎหมายลาดับรอง ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสถานศึกษา เป็นหน่วยงานการศึกษา
ซึ่งได้รับมอบอานาจการบริหารจัดการศึกษาในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารงานทั่วไป
จากเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความเกี่ยวข้องบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆทั้งผู้เรียน ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ ผู้มาติดต่อราชการ ชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐอื่น ดังนั้นหากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่มีหลักในการปฏิบัติราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ การรักษาวินัย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น โอกาส
ในการเกิดความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนร้องทุกข์ หรือการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือ
การถูกดาเนินการทางวินัย ย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ยังมีปัญหาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยู่
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ตลอดจนการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย การฟ้ อ งร้ อ งคดี ต่ อ ศาล ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในการกระทาผิดวินัย
และมีการรักษาวินัย
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
2.3 เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินการทางวินัย หรือการฟ้องร้องคดีต่อศาล
2.4 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
2.5 เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และป้องกันการทุจริต
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
รุ่นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะวิทยากร คณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 65 คน
รุ่นที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะวิทยากร คณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 65 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นได้
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4.กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. เขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณ
พฤศจิกายน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
1. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ
มกราคม
2. ขออนุมัติยืมเงิน
มกราคม
3. ประสานวิทยากร
กุมภาพันธ์
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
1. ดาเนินโครงการ
เมษายน
2. ประเมินผลโครงการ
เมษายน
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
1. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
พฤษภาคม
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
5.งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ ..........
ลงวันที่ .............................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ....................
ลงวันที่ .............................................

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมาย
-

จานวน 27,580 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่อง
งบประมาณ)
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กิจกรรม/รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการ 2 วัน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง)
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 30 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 70 บาท
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

งบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

7,200
7,800
9,100
3,480
27,580

6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมภูนาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
สอบถามผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นได้

เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในการกระทาผิดวินัยและ
มีการรักษาวินัย
8.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
8.3 สถานศึกษาไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก ซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินการทางวินัย หรือการฟ้องร้องคดีต่อศาล
8.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
8.5 การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต
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โครงการ : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจาปี 2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนัญญา คาประเสริฐ
โทรศัพท์ : 081 4683628 E-mail : thananya1985@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ความมั่นคง การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็น การดาเนินการที่สาคัญ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ความมั่นคง
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : (V01) การตระหนักรู้ของประชาชน
ปัจจัย : (F0101) ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสพฐ. เรื่อง พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
คุณภาพของผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ
มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย การศึกษาในปัจจุบันจาเป็นต้องสร้างทักษะความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่สิ่งที่ต้องพึงระวัง คือ การศึกษาต้องไม่แตกแยกจากสังคม หรือชีวิตจริง และสร้าง
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะต้อง
ให้ความสาคัญในเรื่องของการเรียนรู้จากกิจกรรม และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้โอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค
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สภานั ก เรี ย นเป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ภ าวะผู้ น าที่ ใ ช้ ก ระบวนการ
ประชาธิปไตยและนาหลักธรรมาภิบาลมาดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญของสภานักเรียน คือ การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิธีประชาธิปไตย การเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน จึงใช้กระบวนการประชาธิ ปไตยอันเป็นวัฒนธรรมใน
การอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเป็นกลไกในการดาเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับ และคุ้นเคยกับความเป็น
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมปัญญาธรรม สามัคคีธรรม ในการสร้างความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว
โรงเรียน ชุมชนไปจนถึงสังคมและประเทศ ดังนั้น จึ งควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นและใช้ เ ป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นบู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความงอกงามด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output)
2.1.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถนาแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมสภานั ก เรี ย นไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดางานกิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2. 1. 2 เพื่ อ เป็ น เวที ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ฝึ ก ทั ก ษะและประสบการณ์ ต ามวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตย
2.1.3 เพื่อคัดเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.4 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามแนวทางของหลั ก
ประชาธิปไตยได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล
ดาเนินกิจกรรมทุกส่วน ทุกระดับ สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
2.2ผลลั พ ธ์ (Outcomes)
2.2.1 นั ก เรี ย นมี ค วามได้ รั บ การพั ฒ นา ให้ มี ทั ก ษะการเป็ น ผู้ นามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมี
ความรั ก สามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ
2.2.2 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ สภานั ก เรี ย น ให้ ร่ ว มดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของนั ก เรี ย นและร่ ว ม
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย น คิ ด ริ เ ริ ม โครงการที่ มี ป ระโยชน์ สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และ
ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาโรงเรี ย น
2.2.3 สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 มี ค ณะกรรมการสภา
นั ก เรี ย น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
2.2.4 โรงเรี ย นที่ จั ด กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบอย่ า งน้ อ ย
1 โรงเรี ย น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา ปี 2565
หลักสูตร 1 วัน อบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา
และขยายโอกาส และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง จานวน 32 โรงๆ ละ 5 คนและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง สิ ้ น
205 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ส ภ า นั ก เ รี ย น ทุ ก โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง เ ข้ า ใ จ บ ท บ า ท ห น้ า ที ่
สามารถดาเนิ น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นได้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล นั ก เรี ย นมี ค ว าม
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม จั ด อ ง ค์ ก ร มี ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร ริ เ ริ ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ มี โ อ ก า ส แ ส ด ง
ความสามารถในด้ า นการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและสั ง คม โดยยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรม
ความสมานฉั น ท์ ไ ด้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. จัดทาโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ
ธันวาคม 2564 นางกชพร คาวงษา
นางสาวธนัญญา คาประเสริฐ
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการและประชุม มกราคม 2565
วางแผนเตรียมการเพื่อมอบหมายภารกิจ
3. ประสานงานกับคณะวิทยากร
มกราคม 2565
4. ทาหนังสือราชการแจ้งผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงใน มกราคม 2565
สังกัดจัดส่งประธานสภานักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมโดย
ให้แจ้งรายชื่อตามแบบแสดงความจานงการเข้าอบรม
5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
มกราคม สภานักเรียนในสถานศึกษา ปี 2563 หลักสูตร 1 วัน
มีนาคม 2565
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
6. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
เมษายน 2565
10. เปิดประชุมสภานักเรียนของ สพป.พะเยา เขต 2
เมษายน 2565
11. นิเทศติดตามงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
มิถุนายน 2565
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
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5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( / ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

จานวน 55,300 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม
20,800.20,800.จานวน 160 คนๆ ละ 130 บาท
2. ค่าอาหารและอาหารว่างคณะวิทยากร/คณะทางาน 11,700.11,700.จานวน 45 คน ๆ ละ 130 บาท 2 วัน
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จานวน 3 คน ๆ ละ 10,800.- 10,800.600 บาท 6 ชั่วโมง
4. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม
10,000.10,000.5. ค่าติดตามและประเมินผลงานสภานักเรียนของ
2,000
2,000
โรงเรียนในสังกัด
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 สภานักเรียนทุกโรงในสังกัดมี

วิธีการประเมินผล
ดาเนินการซักถาม ,

เครื่องมือที่ใช้
การซักถาม ,

ความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถ

การสัมภาษณ์ ,

การสัมภาษณ์ ,

ดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วนตาม

แบบสังเกต ,

แบบสังเกต ,

หลักธรรมาภิบาล

แบบสารวจความพึงพอใจ,

แบบสารวจความพึงพอใจ

และประเมินการทางาน
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2. ประธานสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด ความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่การดาเนินงานสภานักเรียนของ
โรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียนเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการ
ดาเนินงานสภานักเรียน และโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งตามหลักการกระจาย
อานาจและการมีส่วนร่วมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. สภานักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสภานักเรียนเพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตั้งแต่ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ อีกทั้งยังสามารถนาโครงการสภานัก เรี ยน
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภา
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็งผู้บริห ารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ได้รับความรู้และมี
ความสามารถในการดาเนินงานสภานักเรียน และโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเพิ่มขึ้น ประธานสภานักเรียน
และกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่การดาเนินงานสภานักเรียน
ของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเพิ่มขึ้น
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โครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ปีงบประมาณ 2565
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์ : 054 079 867-9 ต่อ 19 E-mail : py2promote@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ประเด็น การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจัย : นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสพฐ. เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดนโยบายด้ า นความปลอดภั ย
ให้ กับ ผู้ เรี ย น และด้านโอกาส ให้ ส ถานศึกษาในสั งกัดทุกแห่ ง ดาเนินงานกระบวนการช่ว ยเหลื อนักเรีย น
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบการดู แล
ช่ว ยเหลื อและคุ้มครองนั ก เรี ย นรวมทั้งช่ว ยเหลื อเด็ กตกหล่ น เด็กออกกลางคัน เด็กกลุ่ มเสี่ ยงด้านต่าง ๆ
ให้เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ตามความถนัดและ
มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได้
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างต่อเนื่องโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายอาเภอ และ
มีการประชุมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนในแต่ละปี ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ต้องปฏิบัติ
ตามมาตร การการเว้นระยะห่างทางสังคมมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายตามแผนการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในแต่ละโรงเรียน ส่งผลให้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูผู้ รับผิดชอบกับสานักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงาน ได้ตระหนักและให้ความสาคัญของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเชื่อว่าการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ ในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้มีความรู้สึกรักเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มี
ทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กและเยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต ให้มี ทักษะในการดาเนินชีวิต รู้จักจัดการกับปัญหาสามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงมุ่งมั่นที่จะทาหน้าที่ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและ ให้มีกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ การประชุม การลงพื้นที่ให้
การช่วยเหลือ การประสานความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กาหนด
แนวทางในระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรียนในโรงเรียนไว้ 5 องค์ประกอบดัง นี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็ น
รายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อ
นักเรียนและยังต้องได้รับการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เข้มแข็งควบคู่กับการขยายภาคี
เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น จ าเป็ น ต้ อ งมี โ ครงการระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย น ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนกาหนดเป็น Road map สาหรับเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานของทีมงาน ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจาปีงบประมาณ 2565 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด
2.2 เพื่อขับ เคลื่ อนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีความเข้มแข็ง
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการและ
การดาเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
2.4 เพื่อการนิเทศติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.5 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จานวน
117 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ เข้าใจกระบวนการของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนาความรู้ไปพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
4. กิจกรรมและการดาเนินการ

ที่
1
2

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
ขออนุมัติโครงการ
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
กิจกรรมที่ 1 การวางแผน
1.1 ด าเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ น โยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดแผนปฏิบัติการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
1.2 ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการด าเนิ น งานของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธันวาคม 64
มกราคม 65

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
- กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
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3

๓

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 65)
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินการ
2.1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด (จัดกิจกรรมอบรม 1 วัน)
- อบรมพั ฒ นาครู ด้ า นการด าเนิ น งานระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
- อบรมการเสริมสร้างความรู้ เทคนิคการให้คาปรึกษา
2.2 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
- ตั้งแต่คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
2.3 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ โ รงเรี ย นที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การและ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จัดการประกวดผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินผล
ตนเองคุณภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและประเมินผล
3.1 รวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และระดั บ ความส าเร็ จ ของโครงการและสรุ ป ผลการประเมิ น
โครงการและทารูปเล่มรายงานโครงการ
3.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงาน

- คณะทางานฯ
กุมภาพันธ์ 65

มิ.ย. – ก.ค.65
มิ.ย. – ก.ค.65

ก.ค. – ก.ย.65 - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

5. วิธีการวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีร ะบบการดูแลช่ว ยเหลื อ นักเรียนที่เ ข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
2. นั ก เรี ย นได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเหมาะสม และสามารถ
พัฒนาตนเอง ได้ตามศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
3. จ านวนโรงเรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น คั ด เลื อ กรางวั ล ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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6. พื้นที่การดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จานวน 117 โรงเรียน
7. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ( / ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ

จานวน 34,020 บาท

( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่

จานวน................บาท

( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................

จานวน ...............บาท

ลงวันที่ ...................................................................
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ก าหนด
แผนปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา
1.2 ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ
ดาเนิ น งานของระบบการดู แลช่ว ยเหลื อนั ก เรีย นของ
โรงเรียนในสังกัด
ประชุมจานวน ........ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมการประชุม....... คน
ค่าใช้จ่าย
- ค่าอาหารและอาหารว่าง (117*130=15,210)
- ประชุมสรุปการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2
2.1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด(จัดกิจกรรมอบรม 1 วัน)
- อบรมพัฒนาครูด้านการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- อบรมการเสริ ม สร้ า งความรู้ เทคนิ ค การให้
คาปรึกษา

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

15,210

15,210

26,810
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ค่าใช้จ่าย
- ค่าตอบแทนวิทยากร (6*600=3,600)
- ค่าอาหารและอาหารว่าง (117*130=15,210)
- ประชุมสรุปการดาเนินงาน
2.2 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด (กลุ่ม รร. 8 กลุ่ม)
2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการ
และดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จั ด การประกวดผลการด าเนิ น งานระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการประเมินผลตนเองคุณภาพการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและประเมินผล
3.1 รวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
เป้ า หมายและระดั บ ความส าเร็ จ ของโครงการและ
สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการและท ารู ป เล่ ม รายงาน
โครงการ
3.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน (ถัวจ่ายทุกรายการ)
**หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง**

3,600
15,210

34,020

3,600

30,420
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8. การติดตามประเมินผล
ลาดับที่
1

2

3

ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน
นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และสามารถ
พั ฒ นาตนเองได้ ต ามศั ก ยภาพ ทั้ ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
จานวนโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมิ น คั ด เลื อ กรางวั ล ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน

วิธีประเมินผล
นิเทศติดตาม
การดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

นิเทศติดตาม
การดาเนินงาน

แบบนิเทศติดตาม
ประเมินผล

นิเทศติดตาม
การดาเนินงาน

แบบสรุปผลการแข่งขัน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
9.2 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทุกคนได้รับการอบรม
ให้ความรู้ระบบดูช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
9.3 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทุกคน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
9.4 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
9.5 นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน มี ภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการดาเนินชีวิต
สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
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โครงการ

: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และ
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ สพฐ. : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ผู้รับผิดชอบ : นางสุทธิรดา เจริญพิทยา, นายสุรวัฒน์ เมืองมูล, นางนิศากร สมฤทธิ์
และคณะศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0-5407-9867 ต่อ 21, 34
E-mail : py2nitad2013@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( √ ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
- การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่า การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
มากที่สุ ด ส่ ว นกระบวนการจั ดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง ประกอบกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนมีจิตสานึกในความ
เป็นพลเมืองและพลโลก จะเห็นได้ว่าจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างให้ความสาคัญกับคุณภาพของผู้เรียน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุก คน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกล่าวไว้ในจุดประสงค์ข้อ1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงมี
การวางเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations)
เป้ าหมายด้านผู้เรีย น (Learner Aspirations) เป็นเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้ ว ย 1) ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะ
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ส่ ว น 8Cs
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และนวัต กรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้ า ใจ
ต่ า งวั ฒ นธรรมต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross–cultural Understanding) ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมือ การทางาน
เป็นทีมและภาวะผู้นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ
การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม( Compassion)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity)
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
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4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
(Efficiency) และ 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสั งคม
โดยกาหนดการดาเนิ น งานพัฒ นาบุ คลากร 3 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ บริห ารสถานศึกษา ครูผู้ ส อน และผู้ เรียนผ่าน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น ” ครอบคลุม มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา จุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายใน และจุดเน้นที่ 2 การบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ และจุดเน้นที่ 2 การน้อมนา
ศาสตร์ พระราชาและหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ (รู้ รัก สามัคคี พอเพียง มีส่ ว นร่วม)
และมิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน จุดเน้นที่ 1 ความสามารถด้านภาษาและการคิดคานวณ จุดเน้นที่ 2
การรู้และเข้าใจเทคโนโลยีจุดเน้นที่ 3 การคิดและแก้ปัญหา และจุดเน้นที่ 4 การมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
และจากการดาเนิ น งาน ที่ผ่ านพบว่าการดาเนินการขับเคลื่ อนมิติที่ 2 การพัฒ นาคุณภาพครู จุดเน้นที่ 1
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเป็นจุดเน้นที่มีความสาคัญที่จะทาให้เกิดคุณภาพผู้เรียนในแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน และการจะดาเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น
ควรจั ดกิจ กรรมการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้ อ งกับการพัฒ นาครูผู้ ส อน โดยให้ ครูผู้ ส อน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็นกิจกรรมหลักที่เขตพื้นที่การศึกษาควรดาเนินการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการ การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ซึ่ ง ในการด าเนิ น การครั้ ง นี้ ได้ ก าหนดขอบเขต
การดาเนินการครอบคลุม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
2) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
ส าหรั บ ครู ผู้ ส อนระดั บ ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 - อนุ บ าลปี ที่ 3 และ 3) การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR
2. วัตถุประสงค์
การด าเนิ น โครงการ การพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning
เพื่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning และ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
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2.2 พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning และการวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR
2.4 นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning และการวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรี ย นในสังกัด จ านวน 117 แห่ ง มีการส่ งเสริมการดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และได้รับการนิเทศ ติดตาม
จากเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง) จานวน 1,185 คน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สามารถนาไปประยุกต์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
3.1.3 ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - อนุบาลปีที่ 3 (ข้าราชการครู พนักงานราชการ
อัตราจ้าง) จานวน 190 คน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง สามารถนาไปประยุกต์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของโรงเรียน
3.1.4 ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งประเทศ ข้ า ราชการครู พนั ก งานราชการ
อัตราจ้ าง) จ านวน 160 คน มี ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR สามารถนาไป
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัด มีการส่งเสริมการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และได้รับ การนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
3.2.2 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ นการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
3.2.3 ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - อนุบาลปีที่ 3 (ข้าราชการครู พนักงานราชการ
อัตราจ้าง) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง สามารถนาไปประยุกต์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
3.2.4 ครู ผู้ ส อนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ข้าราชการครู พนักงานราชการ
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อัตราจ้าง) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR สามารถนาไปประยุกต์ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
5. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
5.1 กิจกรรมหลัก
กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. วางแผนและจัดทาโครงการ การพัฒนาการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2564
การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและกาหนดเป้าหมาย
พฤศจิกายน 2564
ประชุมชี้แจงประสานแผนความร่วมมือและทา mou
ระหว่าง สพป.พะเยา เขต 2 กับโรงเรียนในข้อตกลง
การพัฒนาร่วมกันโรงเรียนจัดทาแผนงานโครงการ
พัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามบริบทและ
สถานศึกษาที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
3. จัดกิจกรรมรวมพลังครูภาษาไทยพัฒนาเสริมสร้าง
พฤศจิกายน 2564
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning
4. จัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ พฤศจิกายน 2564
ด้านสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามเทคนิคบันได 6 ขั้น

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
5. จัดกิจกรรมลูกพ่อขุนงาเมืองลายมือสวย

6. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อการยกระดับคุณภาพ

มกราคม 2565

มกราคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษานิเทศก์

นางสาวธีราวรรณ จันทร์
วิชชาพร
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
คณะศึกษานิเทศก์

นางสาวธีราวรรณ จันทร์
วิชชาพร
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
นางสาวธีราวรรณ จันทร์
วิชชาพร
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
นางสาวธีราวรรณ จันทร์
วิชชาพร
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
คณะศึกษานิเทศก์
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กิจกรรม
7. จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยทุกคนผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง การจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม
7. จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ (สาหรับผูบ้ ริหารโรงเรียน 113 โรง)
(การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การสร้างรอย
เชื่อมต่อการศึกษาปฐมวัยกับชัน้ ป.1, การขับเคลื่อน
การใช้นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย, การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม,
การนิเทศภายในระดับปฐมวัย)
8. จัดอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ในรูปแบบออนไลน์ สาหรับครูผู้สอน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
9. จัดอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบออนไลน์ สาหรับ
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - มัธยมศึกษา
ปีที่ 3
10.จัดกิจกรรมท้าประลองเด็กพะเยา 2 วิถีใหม่ ด้าน
การอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11. ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
มกราคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
นางนงคราญ ไชยวงศ์

มกราคม 2565
(จานวน 1 วัน)

นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
นางนงคราญ ไชยวงศ์

กุมภาพันธ์ 2565
(จานวน 2 วัน)

นางสุทธิรดา เจริญพิทยา,
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล และ
คณะ

กุมภาพันธ์ 2565
(จานวน 1 วัน)

นางนิศากร สมฤทธิ์

กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวธีราวรรณ จันทร์
วิชชาพร
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
นางนงคราญ ไชยวงศ์

มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
12. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 16 พฤษภาคม – 30
Learning และการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง มิถนุ ายน 2565
13. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาคู่มือและเครื่องมือการ พฤษภาคม 2565
คัดกรองผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

คณะศึกษานิเทศก์
นางปิ่นนรา ชืน่ วงศ์
นางช่อเพชร วงศ์ชัย
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กิจกรรม
14. การอบรมทบทวนและติดตามการพัฒนาการพัฒนา
สมรรถนะขั้นสูง สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (จานวน 2 วัน)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
15. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning และการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง
16. ประชาสัมพันธ์การตัดสินการแข่งขันการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
17. การตัดสินการแข่งขันการเรียนรูแ้ บบ Active
Learning และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
- ปฐมวัย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18. สรุปและรายงานผลโครงการ การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
มิถุนายน 2565

1 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2565
กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

26 – 30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธีราวรรณ จันทร์
วิชชาพร
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
คณะศึกษานิเทศก์
นางสุทธิรดา เจริญพิทยา,
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล และ
คณะ
คณะศึกษานิเทศก์ และคณะ
กรรมที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสุทธิรดา เจริญพิทยา,
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางนิศากร สมฤทธิ์
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6. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

(  ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ จานวน 100,000 บาท
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ ................................. จานวน ............ บาท
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................ จานวน ...............บาท
ลงวันที่ ...................................................................
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

1. การอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning และการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ในรูปแบบออนไลน์
สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 (จานวน 2 วัน)
2. การอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning และการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ในรูปแบบออนไลน์
สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 (จานวน 1 วัน)
3. การอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ
ออนไลน์ สาหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (จานวน 1 วัน)
4. การตัดสินการแข่งขันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning และการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยแบ่งออกเป็น
- ปฐมวัย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

18,820

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
14,400
4,420

วัสดุ
-

9,410

7,200

2,210

-

5,000

3,600

1,400

-

27,000

27,000

-

-
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ค่าจัดซื้อวัสดุสาหรับการดาเนิน โครงการ
4,770
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning
6. การอบรมทบทวนและติดตามการพัฒนาการ
15,000
พัฒนาสมรรถนะขั้นสูง สาหรับครูผู้สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (จานวน 2 วัน)
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาคู่มือและ
5,000
เครื่องมือการคัดกรองผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
15,000
รวม
100,000
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

-

4,770

10,000

5,000

-

-

2,600

2,400

62,200

15,000
30,630

7,170

7. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
7.2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนในสังกัดมีการส่งเสริมการดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2.ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง สามารถนาไป
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามสภาพปัญหา และบริบทของโรงเรียน
3.ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาล
ปีที่ 3 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง สามารถนาไป
ประยุกต์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตาม
สภาพปัญหา และบริบทของโรงเรียน
4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR สามารถนาไปประยุกต์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพปัญหา
และบริบทของโรงเรียน

วิธีการประเมินผล
1. การประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การอบรมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง
สาหรับครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 – อนุบาลปีที่ 3
2. การประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การอบรมพัฒนา
ความสามารถของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR
3.การนิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การอบรมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และ
การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง สาหรับครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 – อนุบาลปีที่ 3
2. แบบประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การอบรมพัฒนา
ความสามารถของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR
3.แบบนิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning และ
การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง

4.การประเมินผลงานเข้าร่วม
การแข่งขันการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง

4.แบบประเมินผลงาน
การเข้าร่วมการแข่งขัน
การเรียนรู้แบบ Active
Learning และ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น”
9.2 โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นด้านงานวิชาการ และส่ง ผลต่อ
คุณภาพครู และผู้เรียน
9.3 ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นด้านงานวิชาการ และส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพครู และผู้ เ รี ย น และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ง าน ( PA)
9.4 ครูผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความรู้ และดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงกับการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA)

หน้า 73

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ : อบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
โทรศัพท์ : ........0957135254.......... E-mail : ………miyaditz0512@gmail.com…………….……….……………..
ลักษณะโครงการ ( √ ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ.......วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565..............................................................
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น ประเด็นที่ 3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ๑. เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ สาธารณะและ
กิจกรรม สาธารณะอย่างเหมาะสม
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ :การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น
ปัจจัย : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.3 แนวทางการพัฒนา
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสถานศึกษาให้การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเป็นบุคคลคนเดียวกัน หน่วยงาน
ทั้ง ภาครั ฐและเอกชนต้ องทั นต่ อการสื่ อสารในยุ คดิ จิทั ล เพื่อเป็ นที่ รู้จั ก ได้รับการยอมรั บนั บถื อ และได้ รั บ
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ อีกทั้งการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา จากกลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน
เป้าหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อให้การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การประชาสั มพันธ์การศึกษาเป็นกระบวนการติดต่อสื่ อสารและการสื่ อความหมาย ความคิด อย่างมี
แบบแผนไป สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ
และการให้ ความสนั บสนุ นร่ วมมือ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็ น
การสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ดีให้ ปรากฏต่อสาธารณชน ส่งผลให้ หน่วยงาน ด าเนินงานโดยบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบบริหารจั ดการและบริหารงานด้านการสร้างและพั ฒนา
เครื อข่ายภายใน เครื อข่ายภายนอก การบริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์การศึ กษาด้ วย
เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ตลอดจนการบูรณาการเทคนิคการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ Digital และ Application
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษา ในการสร้ างและพั ฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมื อในการจั ดการศึ ก ษา อี กทั้ งยั งเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ ใน
การเสริ มสร้ าง “ธรรมาภิบาล” และประชาธิปไตยอย่างมีส่ วนร่วม อันเกิดจากการหมุ นเวียนของข้ อมู ลแบบ
สองทิศทางระหว่าง สพป.พะเยา เขต 2 กับประชาชน ทาให้กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานเป็นไปอย่างเปิดเผย
อันเกิดจากการสื่อสารในนโยบาย โครงการของหน่วยงานต่อ ผู้ปกครองหรือประชาชนที่ให้ความสนใจที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และสร้างกระแสปลุกเร้า การสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมการทางานที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานและประสิทธิภาพตามนโยบาย “โมเดล สพป.พะเยา เขต 2
2.2 เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่หลากหลาย
2.3 เพื่อประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลากหลายช่องทาง
2.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมการทางานที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จานวนโรงเรียน และกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ที่จัดส่งครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจากเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเคลือข่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร้อยละ 100
3.1.2 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อย่างต่อเนื่อง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เครือข่ายประชาสัมพันธ์จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
ทางสื่อดิจิตอลต่าง ๆ ร้อยละ 100
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1.
2.
3.
4.
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
5.
6.
7.
8.
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
9. อบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเขต
8 มิถุนายน 2565 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

10.
11.
12.
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
13.
14.
15.
16.
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5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( √ ) งบบริหารจัดการสานักงาน งบดาเนินงานเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

จานวน 27,580 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
27,580
17,550
1. ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 135 คน ๆ ละ 130 บาท
3,600
2. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่ โมง ๆ ละ 600 บาท
2025
3. ค่าจัดทาเกียรติบัตร 135 แผ่น ๆ ละ 15 บาท
4,405
4. ค่าจัดทาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ อื่น ๆ
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ ห้องประชุมภูนาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ 80 ของความสมบูรณ์และสร้างสรรค์ -ผลงานของผู้เข้าอบรมที่
-แบบประเมิน
นาเสนอให้วิทยาวิพากษ์ราย
ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
กลุ่มหรือรายบุคคล
ของผู้เข้าอบรม
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัด -สังเกต
-สังเกต
-สอบถาม
-สอบถาม
สพป.พะเยา เขต 2 ได้รับข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียน สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักให้ความสาคัญกับเรื่องข้อมูลข่าวสาร สื่อสารในนโยบาย โครงการของ
หน่วยงานต่อกลุ่มที่ให้ความสนใจหรือกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษา และสร้างกระแสปลุกเร้า การสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมการทางานที่เปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้
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โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ้งเน้น
สู่ระบบราชการ 4.0
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญสิน สุปันตา
โทรศัพท์ : 086-1158582 E-mail : boonsin@phayao2.go.th
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : ศักยภาพบุคลากร
ปัจจัย : ทัศนคติในการทางานของบุคลากรทุกระดับ
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and
Learning Reform)
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริห ารจัดการและส่ งเสริมการมีส่วนร่ว มในการจั ด
การศึกษาจากทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องประเทศ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ การเน้นภาคบริการมากขึ้น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย ไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบท
ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนเป็นหลัก หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพื่อให้
สามารถเป็นที่ ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉม
เข้าสู่ ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุค
ดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ภาครัฐจึ งต้องมุ่งเน้น ความคล่องตัวเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-based) และนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉม หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ4.0 (Government 4.0หรือ Gov. 4.0) อันเป็นฟันเฟือง และเสาหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง กับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไก การพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ ๆ อีกทั้ง
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันกับนานาประเทศ และยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาการทาใน
ยุคดิจิทัล ซึ่งจาเป็นต้องมีการยกประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ที่หน่วยงานต้องมุ้งเน้นความคล่องตัวและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการบริ ห ารจั ด การมี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การวางแผน
ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทางาน
2.2 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับพร้อม ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การ ที่มีความทันสมัยและ มุ่งเน้นผลงานที่ดี
2.3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม และการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ในการทางาน ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.3 พัฒนาศักยภาพของแกนนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 117 โรงเรียน ให้ปรับเข้าสู่
การทางานที่เป็นระบบดิจิทัล
3.1.4 พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 68 คน ให้ปฏิบัติงานโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานเป็นส่วนราชการ 4.0
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 การปรับเข้าสู่การทางานของบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบการทางานที่เป็นระบบดิจิทัล
3.2.1 นาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ้งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0
(Government 4.0)
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
ธันวาคม 2564
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ประชุมคณะทางานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ธันวามคม 2564
และการสื่อสารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
3. อบรมและพัฒนาแกนนาคณะกรรมการพัฒนา
มกราคม 2565
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
นาไปสู่ทางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาระบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
กุมภาพันธ์ 2565
สถานศึกษา (SMSS)
5. อบรมและพัฒนาการใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
มีนาคม 2564
จัดการสถานศึกษา (SMSS)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
6. อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร พฤษภาคม 2565
จัดการศึกษา
7. กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ
มิถุนายน 2565
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
8. สรุปผลการดาเนินงาน
สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
บุญสิน สุปันตา

บุญสิน สุปันตา

บุญสิน สุปันตา

บุญสิน สุปันตา
บุญสิน สุปันตา

บุญสิน สุปันตา
บุญสิน สุปันตา
บุญสิน สุปันตา
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5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( / ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

จานวน 25,000. บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
2,000
2,000
1. ประชุมคณะทางานพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
7,000
3,600
3,400
2. อบรมและพัฒนาแกนนาคณะกรรมการพัฒนา
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
นาไปสู่ทางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนาระบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SMSS)
16,000
16,000
4. อบรมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการศึกษา
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละบุคลากรทุกระดับพร้อม
ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การ ที่มีความ
ทันสมัยและ มุ่งเน้นผลงานที่ดี

วิธีการประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการอบรม
- แบบติดตามการดาเนินงาน
ที่นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ
- แบบติดตามการ
ดาเนินงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. บุคลการทางการศึกษาในสังกัด มีการปรับเข้าสู่การทางานในรูปแบบการทางานที่เป็นระบบดิจิทัล
8.2 บุคลากรทางการศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมเพื่อให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการ 4.0
(Government 4.0)
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โครงการ : จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียน สพป.พะเยา เขต 2
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางกฤษณา ทุ่งเย็น
โทรศัพท์ : 0861881709 E-mail : armanna1223@gmail.com
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2565 - กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : การปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการดาเนินการ
ปัจจัย : ข้อมูลผลการประเมินการดาเนินการที่ผ่านมาอย่างถูกต้อง
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสพฐ. เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นนับเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ
ได้มีการกาหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตมาโดยตลอด แต่การทุจริตคอร์รับ ชั่นที่ยังคง
สร้ า งความเสี ย หายต่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ การบริ ห ารจั ด การภาครัฐ
ในปั จ จุ บั น ได้ยึ ดหลั กการบริ หารกิจ การบ้านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาล เพื่อให้ การทางานเกิดประสิ ทธิผล
มีป ระสิ ทธิภ าพ มีการบริ ห ารที่เปิ ดเผยโปร่งใสและเน้น การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนเป็น ไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิจ การบ้า นเมื อ งที่ดี พ.ศ 2546 ทาให้ ส่ ว นราชการต่ าง ๆ
มี ก ารปรั บ ตั ว และวิ ธี ก ารท างานให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ
มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
หลั ก การส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น และการพั ส ดุ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์นั้นไม่ว่าจะดาเนินการในภาครัฐและเอกชนจะต้องคานึงถึงหลักการที่สาคัญ ได้แก่ ความโปร่งใส
ดาเนินการอย่างเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาครัฐยังต้องยึดโยงกับ ความรั บผิดชอบของเจ้าหน้าที่และผู้ อนุมัติซึ่งเป็นผู้มีอานาจของหน่วยราชการ
ในขณะที่ภาคเอกชนอาจจะกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติติในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เคร่งครัดและไม่เข้มงวดเท่า
ภาครัฐ แต่ภาคเอกชนวัดผลด้วยกาไรสูงสุดจากการดาเนินการ แต่ภาครัฐในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องอาศัยช่องทางและอานาจ
หน้าที่หาประโยชน์การทุจริตประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อมได้
การดาเนินงานปีที่ผ่าน ๆ มามีปัญหาคือบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
มักจะโยกย้ ายทาให้ ตาแหน่ งว่ างและผู้ ที่จ ะมาท าหน้า ที่ ไม่ มีความรู้ ที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติงานด้ า น
งบประมาณ การเงินและพัสดุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุโรงเรียน
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น การป้ อ งกั น ลดข้ อ ผิ ด พลาดลดความเสี่ ย งใน
การบริหารงานด้านการเงินและพัสดุและเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการและประเทศชาติ
กลุ่ มบริ ห ารงานการเงินและสิ นทรัพย์ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัส ดุโรงเรียน
เพื่อแจกให้โรงเรียนและกลุ่มงานใน สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการเงิน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและการพัสดุ
2. เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและการพัสดุ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัส ดุโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัด สพป.พะเยา
เขต 2 จานวน 120 โรงเรียน รวม 360 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
สาคัญของการบริหารงบประมาณ งานการเงินและการพัสดุ ตามระเบียบ ประกาศกฎกระทรวงโดยละเอียด
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียน
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
มกราคม 2565 –
กันยายน 2565

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................

ผู้รับผิดชอบ
นางกฤษณา ทุ่งเย็น

จานวน 27,580 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
กิจกรรม/รายละเอียด
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน จานวน 150 เล่ม
รวม

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
27,580
27,580

ตอบแทน
-

ใช้สอย
27,580
27,580

วัสดุ
-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
- - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ - ประเมิน
และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการสาคัญในการปฏิบัติงาน
- ด้านการเงิน การพัสดุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ
และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสังกัด สามารถนา
กลับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทุกคน
ทุกโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การพัสดุและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้รับความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การส าคั ญ ของบริ ห ารงบประมาณ ระเบี ย บ ประกาศ กฎกระทรวง ที่ ใ ช้ ใ น
การปฏิบัติงานโดยละเอียด
2. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ านการเงิน การพั ส ดุ แ ละผู้ บ ริห ารโรงเรี ยนในสั ง กั ด สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการสาคัญของบริหารงบประมาณ ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ได้อย่างถูกต้อง
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โครงการ : ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางพิสุทธา ชัยชนะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 091-8528044 E-mail : Develop.py2@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : ภาวะผู้นาของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ
ปัจจัย : ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มุ่งเน้นให้พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง เพื่อจัดการศึกษาให้คนไทยเป็นมนุษย์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการส่งเสริม ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่ วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานที่เป็นประจักษ์
จนส่งผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัล
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงเสนอโครงการ “ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
2.3 เพื่อสร้างขวัญและให้กาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ทุกคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล เกิดความภูมิใจ และส่งผลถึงการพัฒนาการเรียน
การสอนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสถานศึกษา
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4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฤศจิกายน 2564
2. ดาเนินการประชุม
พฤศจิกายน 2564
3. ดาเนินการคัดเลือก
พฤศจิกายน 2564
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
4. มอบรางวัลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
มกราคม 2565
5. สรุปผลการดาเนินงาน
มกราคม 2565
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( / ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

ผู้รับผิดชอบ

จานวน 5,000 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
5000
ดาเนินการประชุม/คัดเลือก
3770
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1230
2. ค่าวัสดุ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ ห้องภูนาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลถึงการพัฒนา
การเรียนการสอนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสถานศึกษา

หน้า 90

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แผนงาน : พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว และนายศุภฤกษ์ สรณคมน์
โทรศัพท์ : 091-0786576 Email societybom@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
.................
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิธีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น ด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอเหมาะสม
F0205 การผลิตครู อัตรากาลังครู/ผู้สอน เหมาะสมเพียงพอ
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศึกษา เป้าหมายที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้
6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคั ญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร และครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
เก่ง และมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งกลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีภารกิจในการดาเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสู่ความเป็น
มืออาชีพ โดยเฉพาะปัจจุบันระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ จึงต้อง
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่ทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ
มีระบบการพัฒนา มีศักยภาพและสร้างสมรรถนะให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานที่สอดคล้ องกับ
บทบาทหน้าที่ในตาแหน่งกับภารกิจของหน่วยงานตามสภาพบริบท
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานในวิชาชีพครู
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2.4 เพื่ อ พั ฒ นาการเชื่ อ มโยงการท างานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 จานวน 200 คน
3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 จานวน 1,003 คน ได้รับการเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 จานวน 116 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 232 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
3.1.4 พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 มีการพัฒนางานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในตาแหน่งกับภารกิจของหน่วยงานตามสภาพ
บริบท และสอดคล้องกับประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีประกาศกาหนด
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางานและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงในการพัฒนาตามที่กาหนด
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนโฉมบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่
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4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
กิจกรรมที่ 1. ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ พฤศจิกายน 2564
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์
พฤศจิกายน 2564
“พาคิดพาทาการจัดทาข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(Performance Agreement)
สายงานการสอนและสายงานบริหาร
สถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom”
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
มีนาคม 2564
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัด สพป.พะเยา เขต 2
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- พ.ค. 65)
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
เม.ย.- พ.ค.2565
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
กิจกรรมที่ 5 การประเมินการดาเนินการตามข้อตกลง
ส.ค. –ก.ย. 2565
พัฒนางาน
กิจกรรมที่ 6. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม ก.ค. – ก.ย. 2565
โครงการ
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภฤกษ์ สรณคมน์

นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว

นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว

นายศุภฤกษ์ สรณคมน์
นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
นายศุภฤกษ์ สรณคมน์
จานวน 50,000 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

หน้า 94

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. กิจกรรมที่ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์
“พาคิดพาทาการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement) สายงานการสอนและ
สายงานบริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom”
สพป.พะเยา เขต 2
- ค่าวิทยากร (1 คน x600 บาท x3 ช.ม. x 2 วัน)
3,600
3,600
3. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2
- อาหารผู้เข้าร่วมอบรม
20,300
20,300
(290 คน x 70 บาท x 1 วัน)
- อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรม
17,400
17,400
(290 คน x 60 บาท x 1 วัน)
4. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ค่าพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้
1,500
1,500
5. กิจกรรมที่ 4 การประเมินการดาเนินการตาม
ข้อตกลงพัฒนางาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
(4 คน x 120 บาท x 15 วัน)
7,200
7,200
6. กิจกรรมที่ 5. การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 80 มีแนวทาง วิธีการรูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของตนเอง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
คนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลง
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ 80 ที่เข้ารับการอบรบมีความเข้าใจทาให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
4. การเชื่อมโยงการทางานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน ได้รับการพัฒนาและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วิธีการประเมินผล
- การสารวจ
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสารวจ
- แบบประเมิน

- การประเมินผล

-แบบประเมินผลฯ

- การประเมิน

- แบบประเมิน

- การประเมิน

- แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา นาผลการประเมินฯไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น และนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลด้านอื่น ๆ
8.2 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาศึ ก ษา สามารถน าความรู้ที่ ไ ด้ ไ ปปฏิบั ติง านได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
8.3 ทาให้การเชื่อมโยงการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ได้รับการพัฒนาและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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โครงการ : นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
โทรศัพท์ : 0931346240 E-mail : sakaorat@esdc.go.th
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ด้าน.....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้
ปัจจัย : F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2575) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุ ทธศาสตร์กระทรวงศึ กษาธิการ โดยมีวิสั ยทัศน์ผู้ เรียนได้รับการศึ ก ษา
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์
สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศพัฒ นาศักยภาพคนให้ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา
ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการกาหนดนโยบายสาคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและช่ว ยกัน
ดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ โดยมีเป้าประสงค์สาคัญ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับ การเสริ มสร้ างความมั่นคง ผู้เรียนมีส มรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่ สนองความ
ต้องการของตลาดงานและประเทศ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนโยบายส่วนหนึ่ง
ที่เป็นบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่ต้องช่วยเหลือและทางานร่วมกันกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 117 โรง มีกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทาหน้าที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจั ดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริห ารและการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีคุณภาพ และไดมาตรฐานเทาเทียมกัน
ภารกิจด้านการนิเทศติดตามจึงเป็นภารกิจที่สาคัญที่ศึกษานิเทศก์จะต้องดาเนินการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนิเทศติดตามในภารกิจที่เป็นนโยบาย
และความต้องการจาเป็นของโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.1.2 ร้อยละ 50 ของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการนิเทศติดตาม
3.1.3 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาทักษะการนิเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม
3.2.2 ครูได้รับการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ ตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.3 ครูได้รับการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ ตามสภาพปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2.4 ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาทักษะการนิเทศด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. ประชุมวางแผนการนิเทศ และจัดทาแผนการนิเทศ
พ.ย. – ธ.ค. 2564 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
2. ดาเนินการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ภาพรวม ธ.ค. 2564
คณะศึกษานิเทศก์
และแผนการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ประชุมนาเสนอผลการนิเทศ

ธ.ค. 2564

คณะศึกษานิเทศก์

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
4. ประชุมวางแผนการนิเทศ และพัฒนาทักษะการนิเทศ

ม.ค. 2564

5. พัฒนาทักษะการนิเทศ

ม.ค. 2564

6. ดาเนินการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ภาพรวม
และแผนการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ก.พ. – มี.ค. 2564

ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
คณะศึกษานิเทศก์
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ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
7. ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ

มี.ค. - เม.ย. 2564

8. จัดทารายงานการนิเทศ

พ.ค. – มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
9. ประชุมวางแผนการนิเทศ

ก.ค. 2564

10. ดาเนินการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ภาพรวม
และแผนการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
11. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ก.ค. 2564

12. ประชุมสรุปผลรายงานการนิเทศ

ก.ย.2564

5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

ส.ค. – ก.ย. 2564

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
(ไตรมาสที่ 2 )
() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
(ไตรมาสที่ 3 - 4 )
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และคณะ
จานวน 40,480 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. ประชุมวางแผนการนิเทศ และจัดทาแผนการนิเทศ
2. ดาเนินการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ภาพรวม
และแผนการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ประชุมนาเสนอผลการนิเทศ
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

4. ประชุมวางแผนการนิเทศ และพัฒนาทักษะการ
นิเทศ
5. พัฒนาทักษะการนิเทศ
6. ดาเนินการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ภาพรวม
และแผนการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
7. ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ
8. จัดทารายงานการนิเทศ
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
9. ประชุมวางแผนการนิเทศ
10. ดาเนินการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ภาพรวม
และแผนการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
11. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
12. ประชุมสรุปผลรายงานการนิเทศ

2,000

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
2,000

วัสดุ

9,480
29,000

6,000

3,480
29,000

2,000
-

-

2,000
-

-

2,000
19,000

-

2,000
15,000

4,000

5,000
2,000

5,000
-

2,000

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ
นิเทศติดตาม

-

การตรวจสอบ
เอกสารการนิเทศ

-

แบบนิเทศติดตาม

-

ครูร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้รับการนิเทศติดตาม

-

การตรวจสอบ
เอกสารการนิเทศ

-

แบบรายงานผล
การนิเทศภายใน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ
8.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการนิเทศ
8.3 ครูได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือตามแนวทางการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
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โครงการ

: การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางสกาวรัตน์ ไกรมาก และนางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
โทรศัพท์ : 093-1346240 และ 081-7245045
E-mail
: sakaorat.k@phayao2.go.th และ pinnara.b@phayao2.go.th
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และ ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้
ปัจจัย : F0403 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
“การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ภูมิปั ญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ างต่อเนื่ อง” (ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก วันที่ 19 สิงหาคม 2542, หน้า 3)
เป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และได้กาหนด
หลักการสาคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
(สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554 : 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษา โดยแบ่ ง เป็ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน และการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน เป็นเรื่องของสถานศึกษาที่ต้องจัดทาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการดาเนินงานโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระและมีความเป็นกลาง
มีบทบาทหน้ าที่ในการประเมิน ตามมาตรฐานของสถานศึกษาทั่วประเทศและดาเนินการทุก ๆ 5 ปี และ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ล ะแห่ งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
และตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา เพื่อพัฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา รวมถึงนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2563 : 8)
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สาคัญในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
มีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัด การศึ ก ษาต้ อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป้าหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่ 3) พุทธศั ก ราช 2553
กาหนดให้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพ การจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงจาเป็นต้องกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการนาไปใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ
การส่งเสริม กากับดูแล การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประกั นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ
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การศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตามความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา (สานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2554 : 1)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้กากับ ดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่สาคัญ คือ จัดการศึกษา
ระดับ การศึกษาปฐมวัย และการศึก ษาภาคบั งคับ อย่างทั่ว ถึง และมีคุณภาพได้มาตรฐานการเรีย นรู ้ต าม
หลักสูตร เพื่อให้เด็กในวัย เรีย นทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ โดยมีโ รงเรียนเป็น
หน่วยปฏิบัติที่มีความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและให้ความสาคัญ กับการบริหารจัดการศึกษา
อย่างจริงจังทั้งระบบ คือ ด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต เพื่อพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาให้
สูง ขึ้น ทัด เทีย มกัน ทุก โรงเรีย น มี ทิศ ทางการจัด การศึก ษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ตามวิสั ย ทัศน์ ดังนี้ “ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 2 บริห ารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม น้อมนาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ”
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาทั้ งระบบโดยใช้ กระบวนการบริห ารด้ว ยวงจรการควบคุ ม คุณภาพ ( P-D-C-A) และแนวทาง
การพัฒ นาคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น ” โดยมุ่งพัฒ นาตามมาตรฐานการศึกษาให้ มีคุณภาพตาม
หลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสังคม โดยกาหนดการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและผู้เรียน ผ่านแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น” รายละเอียด ดังนี้
มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู และมิติที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐาน
เพื่อให้ การพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึก ษาในสั ง กัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 บรรลุ ต ามเป้ า หมาย สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
“3 มิติ 8 จุดเน้น” มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหลักการสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 จุดเน้น ได้แก่ จุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายใน และจุดเน้นที่ 2 การบริหารจัดการโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศ
ภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.2 เพื่อนิเทศติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีแผนการนิเทศภายใน
3.1.2 ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามการนิเทศภายใน
3.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามด้านการดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแผนการนิเทศ
3.2.2 ครูได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแผนการนิเทศ
3.2.3 สถานศึกษามีผลการประเมิน ด้านการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100
3.2.4 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100
3.2.5 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้กับ
สถานศึกษา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
2. กิจกรรม ขับเคลื่อนมิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร โดยจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
นิเทศภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. นิเทศติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียน และการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
4. กิจกรรมประชุมชี้แจง “การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2564”

ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
และกลุ่มงานประกันฯ

กุมภาพันธ์ 2565

ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
และคณะ

กุมภาพันธ์ –
มีนาคม 2565

คณะศึกษานิเทศก์

มีนาคม 2565

นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
และกลุ่มงานประกันฯ
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กิจกรรม
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)

ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5. ประชุมสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางใน
การนิเทศภายใน
6. กิจกรรม การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
7. กิจกรรม การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :
สมศ.น้อย Return
8. นิเทศติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียน และการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
9. การคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD :
1 กลุ่มโรงเรียน 1 สถานศึกษาต้นแบบ IQA
10. ประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดการนิเทศภายใน

มิถุนายน 2565

ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และกลุ่มงานนิเทศฯ
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
และกลุ่มงานประกันฯ

11. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

กันยายน 2565

5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

มิถุนายน 2565

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2565

นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
และกลุ่มงานประกันฯ

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2565

คณะศึกษานิเทศก์

กันยายน 2565

นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
และกลุ่มงานประกันฯ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
และกลุ่มงานนิเทศฯ
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์

กันยายน 2565

( / ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ จานวน 60,000 บาท
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ ................................. จานวน ............. บาท
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................ จานวน ...............บาท
ลงวันที่ ...................................................................
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
ไม่ใช้งบ
1. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้กับ
สถานศึกษา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
13,000
8,000
5,000
2. กิจกรรม ขับเคลื่อนมิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร โดยจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
2,000
2,000
การนิเทศภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
3. นิเทศติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียน และการ
11,000
6,000
5,000
บริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
4. กิจกรรมประชุมชี้แจง “การจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจาปีการศึกษา 2564”
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
10,000
6,000
4,000
5. กิจกรรม การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
5,000
3,000
2,000
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
6. ประชุมสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกรอบแนวทาง
5,000
3,000
2,000
ในการนิเทศภายใน
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
7. กิจกรรม การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :
สมศ.น้อย Return
8. นิเทศติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียน และการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
9. การคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD :
1 กลุ่มโรงเรียน 1 สถานศึกษาต้นแบบ IQA
10. กิจกรรม ประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
11. ประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ

37,000
15,000

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
6,000
22,000
9,000
10,000
5,000

10,000

-

10,000

-

5,000

3,000

-

2,000

5,000

3,000

-

2,000

2,000

-

2,000

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
- ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามี
- การตรวจสอบเอกสาร
- แบบตรวจสอบเอกสาร
แผนการนิเทศภายใน
- การนิเทศ ติดตาม
- แบบรายงานผลการ
- ร้อยละ 100 ครูได้รับการนิเทศติดตาม
นิเทศภายใน
ตามแผนการนิเทศภายใน
- รายงานการประเมิน
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีผลการ
ตนเองของสถานศึกษา
ประเมิน ด้านการดาเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ปฐมวัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในและสามารถดาเนินการนิเทศภายในได้ตามแผน
8.2 ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา
8.3 ครูได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือตามแผนการนิเทศ
8.4 สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งเป็นระบบ และมีผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
8.5 สพป.พะเยา เขต 2 มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของการนิเทศภายในสถานศึกษา และสถานศึกษามีการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD
และ 1 กลุ่มโรงเรียน 1 สถานศึกษาต้นแบบ IQA
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โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นายนิคม กีรติวรางกูร และ นางพิสุทธา ชัยชนะ
โทรศัพท์ : 080-1359929, 091-8528044 E-mail : Develop.py2@gmail.com
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น พัฒนาคนทุกช่วงชีวิต
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ศักยภาพคนทุกช่วงชีวิต
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญ
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : หลักสูตรการชีวิต
ปัจจัย : พื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้า 110

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจาก
การปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญอันจะผลักดันให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และพัฒนา
ประเทศเข้าสู่คุณภาพและมาตรฐาน เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การพัฒนาตนเองของคน คนที่
ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมก็คือ คนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและได้รับ
สิ่ ง ที่ ดี ๆ การศึ ก ษามิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งการใช้ ชี วิ ต ระยะหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษาเท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น เสมื อ นปั จ จั ย ใน
การดารงชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒ นาตนเอง ครอบครัว หน้าที่การงาน
ตลอดจนความก้าวหน้าและมั่นคงต่อประเทศ สรุปคือ การจัดการศึกษาจาเป็นจะต้องดีมีคุณภาพเพื่อผลผลิต
ที่ดีไปด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตระหนักในบทบาท อานาจ หน้าที่
ส าคัญในการน าองค์ ก รไปสู่ มาตรฐานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษา จึงจัดทาโครงการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะที่เข้มแข็ง
และมีขวัญกาลั งใจในการปฏิบั ติห น้ าที่ ให้ เ กิด ประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ลต่ อ คุณภาพการจั ดการศึก ษาตาม
มาตรฐานเขตที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 เสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ ความผู ก พั น ในองค์ ก รของผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 มุ่งสร้างสรรค์บรรยากาศและจิตส านึกให้กับบุคคลในองค์กรในการ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (personal mastery)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร 38 ค (1) และ (2) จานวน 43 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร 38 ค (1) และ (2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานงานและเกิดการพัฒนางานในการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน
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4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. ประชุมคณะทางาน
22 พฤศจิกายน 2564
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
22 พฤศจิกายน 2564
3. ดาเนินการอบรม /ประชุม/สัมมนา
ธันวาคม 2564
4. สรุปงานต่อคณะกรรมการ
ธันวาคม 2564
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
5. ดาเนินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
มีนาคม 2565
6. เตรียมสรุปงานต่อคณะกรรมการประเมินผลงาน
พฤษภาคม 2565
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
7. ประชุมคณะทางาน
มิถุนายน 2565
8. ดาเนินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
กรกฏาคม 2565
9. สรุปงานต่อคณะกรรมการ
กรกฏาคม 2565
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
10. ดาเนินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
สิงหาคม 2565
11. สรุปงานต่อคณะกรรมการประเมินผลงาน
กันยายน 2565
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
จานวน 74,780 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
5,590
5,590
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะทางาน)
ประชุมครั้งที่ 1
5,590
5,590
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะทางาน)
ประชุมครั้งที่ 2
3,000
3,000
3. ค่าวัสดุ (จัดแฟ้มผลงานและกระดาษโฟโต้)
20,000
20,000
4. ค่าจัดสถานที่รองรับคณะกรรมการให้คาปรึกษา/
พี่เลี้ยง 4 ครั้ง
10,000
10,000
5. ค่าจัดสถานที่รองรับคณะกรรมการประเมิน 2 ครั้ง
10,000
10,000
6. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันรับการให้
คาปรึกษา/พี่เลี้ยง)
5,000
5,000
7. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันรับการ
ประเมิน 2 ครั้ง)
10,000
10,000
8. ค่าวัสดุในการจัดแสดงนิทรรศการของเขตพื้นที่
(ค่าไวนิลและโฟมบอร์ดและอื่น ๆ)
2,000
2,000
9. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3,600
3,600
10. ค่าที่พัก
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ประสบผลสาเร็จด้านการศึกษา
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สังเกตพฤติกรรม
แบบรายงานผล
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ความพึงพอใจ
นาไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์เพื่ อนาไปพัฒ นางานและสร้ างสรรค์
ผลงานให้ เกิด ประสิ ทธิภ าพ ส่ งผลต่อ การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน
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โครงการ

: อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง” ประจาปีงบประมาณ 2565
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์สพฐ. : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ผู้รับผิดชอบ : นายสุรวัฒน์ เมืองมูล และนางสาวเฟย ฤดีใจ
โทรศัพท์ : 0-5407-9867 ต่อ 21, 34
E-mail : py2nitad2013@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( √ ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
- การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่า การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
มากที่สุ ด ส่ ว นกระบวนการจั ดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง ประกอบกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนมีจิตสานึกในความ
เป็นพลเมืองและพลโลก จะเห็นได้ว่าจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างให้ความสาคัญกับคุณภาพของผู้เรียน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุก คน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกล่าวไว้ในจุดประสงค์ข้อ1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงมี
การวางเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations)
เป้ าหมายด้านผู้เรีย น (Learner Aspirations) เป็นเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้ ว ย 1) ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะ
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ส่ ว น 8Cs
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และนวัต กรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้ า ใจ
ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็น
ทีมและภาวะผู้นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการ
รู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม(Compassion) 2) เป้าหมายของการจัด
การศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ 1) ประชากรทุกคน
เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2) ผู้เรียนทุกคน
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหาร
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จัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสั งคม
โดยกาหนดการดาเนิน งานพัฒ นาบุ คลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ผ่าน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น ” ครอบคลุม มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา จุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายใน และจุดเน้นที่ 2 การบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ และจุดเน้นที่ 2 การน้อมนา
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (รู้ รัก สามัคคี พอเพียง มีส่วนร่วม) และ
มิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน จุดเน้นที่ 1 ความสามารถด้านภาษาและการคิดคานวณ จุดเน้นที่ 2 การรู้
และเข้าใจเทคโนโลยีจุดเน้นที่ 3 การคิดและแก้ปัญหา และจุดเน้นที่ 4 การมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
จากการดาเนินงาน ที่ผ่านพบว่าการดาเนินการขับเคลื่อนมิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู จุดเน้นที่ 2 การน้อมนา
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (รู้ รัก สามัคคี พอเพียง มีส่วนร่วม) การ
ดาเนินการของโรงเรียนในสังกัดยังขาดการีขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านการน้อมนาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี 2564 มีโรงเรียนในสังกัดได้รั บ
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนนาร่องเพื่อร่วมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจและความหวัง ” ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนในการขยายผลการดาเนินงานขับเคลื่อนงานอารย
เกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง” ให้เป็นรูปธรรม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการ อารยเกษตร สืบสาน
รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง ” ตาม
ประจาปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนอารยเกษตร
สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
2) การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง” 3) การนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน และ 4) การสร้าง
ขวัญกาลังใจดาเนินงานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก
หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
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2. วัตถุประสงค์
การดาเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 พัฒ นาองค์ความรู้ เกี่ย วกับ การจัดกิจกรรมงานอารยเกษตร สื บสาน รักษา ต่อยอดตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สถานศึกษาเครือข่าย
2.2 ส่งเสริมการดาเนินงานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ว ย “โคก หนอง นา แห่ งน้ าใจ และความหวัง ” ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ส ถานศึกษา
เครือข่าย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จานวน 117 แห่ง
3.1.2 โรงเรียนนาร่อง/แกนนา จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (โรงเรียนนาร่อง
อารยเกษตร “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง ”) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้ามิน (ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา)
3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนา หรือครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จานวน 240 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สามารถดาเนิน
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสิ่งแวดล้อมศึกษา หรืออารยเกษตร “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจ และความหวัง” ที่เหมาะสมตามสภาพบริบท
3.2.2 โรงเรียนนาร่อง/แกนนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (โรงเรียนนาร่องอารยเกษตร “โคก
หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง ”) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้ามิน (ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา) ได้ขยายผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนา หรือครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
งานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ
และความหวัง” และนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
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4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. วางแผนการดาเนินงาน และจัดทาโครงการ
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา
แห่งน้าใจ และความหวัง”
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
3. การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนแกนนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
(โรงเรียนนาร่องโคก หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้ามิน (ศูนย์การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา)
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2564

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางสาวเฟย ฤดีใจ

มกราคม 2565

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางสาวเฟย ฤดีใจ

พฤษภาคม –
มิถุนายน 2565

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางสาวเฟย ฤดีใจ,
คณะทางาน

พฤษภาคม –
มิถุนายน 2565

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางสาวเฟย ฤดีใจ,
คณะทางาน
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กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

โรงเรียนแกนนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
(โรงเรียนนาร่องโคก หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้ามิน (ศูนย์การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
5. การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานโครงการ
กรกฎาคม –
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนว
สิงหาคม 2565
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
6. สรุปและรายงานผลโครงการอารยเกษตร สืบสาน กันยายน 2565
รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง”
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

ผู้รับผิดชอบ

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางสาวเฟย ฤดีใจ

นายสุรวัฒน์ เมืองมูล,
นางสาวเฟย ฤดีใจ

จานวน 15,000 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
1,000

1. การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน
1,000
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
9,900
6,000
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนแกนนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
(โรงเรียนนาร่องโคก หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้ามิน (ศูนย์
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา)
3. การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานโครงการ
4,100
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจ และความหวัง”
รวม
15,000
6,000
ตัวอักษร หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

วัสดุ
-

3,900

-

4,100

-

9,000

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
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6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
6.2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
6.3 โรงเรียนแกนนา/นาร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง ” ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (โรงเรียน
นาร่องโคก หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้ามิน (ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา)
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็น
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง (เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ)
สามารถดาเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสิ่งแวดล้อม
ศึกษา หรืออารยเกษตร “โคก หนอง นา แห่ง
น้าใจ และความหวัง” ที่เหมาะสมตามสภาพ
บริบท
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนนาร่อง/แกนนา
ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (โรงเรียนนาร่อง
อารยเกษตร “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง”) โรงเรียนราชานุเคราะห์ (ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา) และโรงเรียนบ้านน้า
มิน (ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา) ได้ขยาย
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูแกนนา หรือครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่เป็น
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงาน
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนว

วิธีการประเมินผล
1. การประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนอารยเกษตร
สืบสาน รักษา ต่อยอดตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา
แห่งน้าใจ และความหวัง”
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การนิเทศ ติดตามการ
ดาเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือสิ่งแวดล้อม
ศึกษา หรืออารยเกษตร “โคก
หนอง นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง” ที่เหมาะสมตาม
สภาพบริบท
3. การรายงานผล
การดาเนินงานขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือสิ่งแวดล้อม
ศึกษา หรืออารยเกษตร “โคก

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนอารยเกษตร
สืบสาน รักษา ต่อยอดตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง”ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แบบนิเทศ ติดตาม
การดาเนินกิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
สิ่งแวดล้อมศึกษา หรือ
อารยเกษตร “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจ และ
ความหวัง” ที่เหมาะสมตาม
สภาพบริบท
3. แบบรายงานผล
การดาเนินงานขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือสิ่งแวดล้อม
หน้า 121

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก
หนอง นา แห่งน้าใจ และ
หนอง นา แห่งน้าใจ และความหวัง” และนาไป ความหวัง”ของโรงเรียนใน
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
สังกัด

เครื่องมือที่ใช้
ศึกษา หรืออารยเกษตร
“โคก หนอง นา แห่งน้าใจ
และความหวัง”ของโรงเรียน
ในสังกัด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการดาเนินกิจกรรมและแนวทาง
การขับเคลื่อนงานศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการขับเคลื่อนงานศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพบริบท
8.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนา หรือครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนใน
สังกัดที่เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง นาความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมงาน
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจ
และความหวัง” ไปขยายผลในโรงเรียน และชุมชน
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โครงการ : ส่งเสริมการดาเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนัญญา คาประเสริฐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 054 079 867-9 ต่อ 19. E-mail : py2promote@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้ าหมายแผนแม่บ ทย่ อย (Y1) วัย เรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ว นรู้จักคิ ด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
ปัจจัย : ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 3.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จานวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหาร
กลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่า ทาให้ภาวะการเจริญเติบโต ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข โครงการอาหารกลางวั น เริ่ ม ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี 2495
กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด ซึ่งพบว่า โรงเรียนขาดงบประมาณในการ
ดาเนินงาน ทาให้ไม่สามารถ จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนขาดแคลนได้อย่างทั่วถึงในปี พ.ศ. 2530 สานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ ได้เล็ งเห็ นความส าคัญของโครงการอาหารกลางวัน จึงกาหนด
นโยบาย ให้โรงเรียนดาเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ภายใต้คาขวัญ
60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึ ก ษาไม่ หิ ว โหย ต่อมา ในช่ว งปลายปี งบประมาณ 2534 รัฐ บาลเร่ ง รั ด
ช่ว ยเหลื อเด็ก ในระดับ ประถมศึกษาที่มีภ าวะทุพโภชนาการ และขาดแคลนอาหารกลางวัน กาหนดให้ มี
กฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 สาระสาคัญ
คื อ จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ โครงการอาหารกลางวั น ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา วงเงิ น 6,000 ล้ า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย สาหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้
ตระหนักถึงความสาคัญของอาหาร ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่โรงเรียนไม่สามารถดาเนินการแต่ลาพังได้ ส่งผล
กระทบต่อนักเรียนขาดแคลน อีกจานวนหนึ่งยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ให้ถือว่าการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวันอิ่มทุกวันเป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยเห็นชอบไห้มีความร่วมมือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารอิ่มทุกวัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้การสนับสนุนการดาเนินงานตาม
โครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ไปให้
กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ได้จั ด ตั้ง และจัดสรรงบประมาณเอง มาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปัจจุบัน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล็ งเห็ นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียนโดยตรง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการดาเนินงานอาหารกลางวันใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางการจัดอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพสาหรับโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และดาเนินการในคู่มือการดาเนินงาน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เข้าใจง่ายสาหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการ
ด้านอาหารหรื อโภชนาการให้สามารถวางแผนรายการหรือส ารับอาหารที่ได้มาตรฐานตามความต้องการ
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สารอาหารของเด็กแต่ละระดับไว้เป็นเมนูหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยมีการแสดงผลรายงานปริมาณ
วัตถุดิบอาหารงบประมาณค่าวัตถุดิบอาหารและคะแนนคุณภาพอาหารตามจานวนเด็กที่รับบริการ ข้อมูลจาก
รายงานนี้สามารถใช้ในการตัดสินใจกาหนดเมนูหมุนเวียน และวางแผนการจัดบริการอาหารให้เหมาะสมกับ
งบประมาณและวัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่นหรือฤดูกาลได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้รั บผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
โดยบูรณาการกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
2.3 เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง
2.4 เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น ที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับงบประมาณอาหาร
กลางวันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันละ 21 บาท/คน/วัน จานวน 200 วัน
3.1.2 ผู้อานวยการโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันหรือผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นความสาคัญของโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามารถจัดทาเมนูหมุนเวียน
และพัฒนาตารับอาหารให้อาหารกลางวันโรงเรียนมีบรรทัดฐานด้านคุณค่าสารอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ได้ด้วยตนเอง สามารถจัดเมนูอาหารกลางวันและใช้โปรแกรม Thai School Lunch และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามคู่มือการดาเนินงาน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
ขออนุมัติโครงการ
ธันวาคม 2564
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
มกราคม 2565
-จัดประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันใน
มกราคม 2565
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 117 โรง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
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-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ เพื่อพัฒนาคู่มือการ
ดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
-ประชุมคณะกรรมการจัดทาคู่มือ เพื่อพัฒนาคู่มือการ
ดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ไตรมาสที่ 3 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 65)
กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ เพื่อนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
- สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทารูปเล่มคู่มือ
- ให้รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

มกราคม 2565

กลุ่มส่งเสริมฯ

ม.ค. – ก.พ.65

กลุ่มส่งเสริมฯ

มิ.ย. – ก.ค.65
มิ.ย. – ก.ย.65

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

ก.ค. – ก.ย.65
ก.ค. – ก.ย.65

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( / ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ จานวน 10,750 บาท
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่
จานวน................ บาท
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................ จานวน ............... บาท
ลงวันที่ ...................................................................
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. จัดประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 117 โรงเรียน แบบ
ออนไลน์
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทาคู่มือ เพื่อพัฒนาคู่มือการ
ดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
750
750
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25*30 = 750
3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ เพื่อนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
10,000
10,000
- สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทารูปเล่มคู่มือ
และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
750
10,000
รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น 10,750.**หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
หน้า 126

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ อาเภอจุน ปง เชียงคา เชียงม่วน ภูซาง และ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต(output)
-ร้อยละ 100 ของครูที่รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสามารถจัดทาเมนูหมุนเวียนและ
พัฒนาตารับอาหารให้อาหารกลางวันโรงเรียนมี
บรรทัดฐานด้านคุณค่าสารอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานได้ด้วยตนเอง สามารถจัดเมนูอาหาร
กลางวันและใช้โปรแกรม Thai School Lunch
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือการดาเนินงาน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ได้
เป็นอย่างดี
ผลลัพธ์(Outcome)
-บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบสามารถจั ด เมนู อ าหาร
กลางวันให้สอดคล้องกับงบประมาณอาหารกลาง
วันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันละ 21 บาท/คน/วัน จานวน 200 วัน

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

-ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น/ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
อาหารกลางวันหรือผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญของโครงการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูที่รับผิดชอบสามารถจัดสารับอาหารโดยมีการคานวณคะแนนคุณค่าสารอาหารพร้อมเกณฑ์ที่
เหมาะสมใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์สร้างสารับอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมแบบ
อัตโนมัติ สามารถสรุปคุณค่าสารอาหารและประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งรายสัปดาห์/รายเดือน
8.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
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โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านนโยบายและแผนของ สพป.พะเยา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางอรทัย ชินหาร, นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์, นางขวัญเรือน ยะกะจาย
โทรศัพท์ : 092-6255230 E-mail : marayat02@hotmail.com
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V01 แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
V03 การติดตามประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัย : F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ ทันสถานการณ์
F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผลระหว่างหน่วยงาน
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด 3
มาตรา 9(1) ที่กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า มาตรา 9(2) ได้กาหนด
แผนปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ น
การดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน มาตรา 4
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยจัดทาเป็นแผน 5 ปี เพื่อให้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนเป็นไป อย่างมีคุณภาพสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาตรา ๖(๗) กาหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ มาตรา ๙(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติร าชการตามหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารที่ส่ ว นราชการกาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนดมาตรา ๒๐ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการภายในส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกาหนดเป้าหมายแผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการและต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่ว กัน
และระเบี ย บว่าด้ว ยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติและแผน
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กาหนดให้ “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
โดย
รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and country Reform) ในทุกไตรมาสของปีงบประมาณนั้น ๆ
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานด้ า นนโยบายและแผนของ สพป.พะเยา เขต 2 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นการกาหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนดวิธีการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกรอบการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และทาให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และติดตามการขับ เคลื่ อนนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการบริห ารและจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงติดตาม
การรายงานผลการดาเนินงานในระบบ eMENSCR ซึ่งจะทาให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาเนินการได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปการศึกษา นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีแผนการศึกษาระยะสั้น และ
ระยะกลาง เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดาเนินงาน
3. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิบัติ
และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
6. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรายงานผลการกากับ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
3.1.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 1 เล่ม
3.1.3 สามารถรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 และการรายงานผลการก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามนโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
3.1.4 สามารถติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ร้อยละ 100
3.1.5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 20 เล่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 แนวทางกรอบการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ และเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.
3.2.2 มีแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ เพื่อใช้บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้มีที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2.3 มีแผนการศึกษาระยะสั้น และระยะยาว เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดาเนินงาน
3.2.4 มีกระบวนการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.2.5 มีการรายงานผลการกากับ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน และหน่ว ยงานอื่นตามที่ ได้ รับ มอบหมาย มีประสิ ทธิ ภ าพ
และสามารถนาข้อมูลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. จัดทาแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
3. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
4. ขับเคลื่อนการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของ สพป.
พะเยา เขต 2
6. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ธันวาคม 2564–
นางอรทัย ชินหาร
มิถุนายน 2565
มกราคม – มีนาคม
นางอรทัย ชินหาร
2565
มกราคม – กันยายน นางอรทัย ชินหาร
2565
มกราคม - กันยายน น.ส.มารยาท ภู่ภัทรพงศ์
นางขวัญเรือน ยะกะจาย
2565
มกราคม - กันยายน น.ส.มารยาท ภู่ภัทรพงศ์
2565
เมษายน - กันยายน น.ส.มารยาท ภู่ภัทรพงศ์
นางขวัญเรือน ยะกะจาย
2565

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ .................................
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................

จานวน 55,160 บาท
จานวน ............ บาท
จานวน ...............บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
กิจกรรม/รายละเอียด
กิจกรรมที่ 1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมพิจารณา
โครงการ (เพิ่มเติม)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 33 คน ๆ
ละ 30 บาท (ประชุมจัดทาแผนฯ)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 24 คน ๆ
ละ 30 บาท (ประชุมพิจารณาโครงการ-เพิ่มเติม)
2. ค่าจ้างจัดทาเอกสารประชุม
3. ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. ประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและแผน
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สพป.พะเยา เขต 2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 160 คน ๆ
ละ 30 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ
2. ค่าจ้างจัดทาเอกสารประชุม
กิจกรรมที่ 3 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2568
1. ประชุมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2568
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 55 คน ๆ
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

-

990

-

-

720

-

3,200

225
-

1,265

-

-

-

-

4,800

-

1,485
-

-

1,975

-

3,300

-

7,260

19,050
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กิจกรรม/รายละเอียด
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 55 คน ๆ ละ
70 บาท
2. ค่าจ้างจัดทาเอกสารประชุม
3. ค่าจ้างจัดทาเล่ม
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
6. ค่าเดินทาง (วิทยากร)
7. ค่าที่พัก (วิทยากร)
กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชุมชี้แจงการนาเข้าข้อมูลโครงการ/การ
ดาเนินการของสานักงานเขตในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน
2 มือ้ ๆ ละ 30 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 50 คน 1 มื้อๆละ 70 บาท
- จัดทาคู่มือการใช้งาน 50 ชุด
2. ประชุมชี้แจงการติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ARS)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน
1 มื้อ 2 ครั้ง (30*30*2)
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารประชุม

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

-

3,850

-

3,600

1,000
200
-

5,500
-

-

800
800

-

-

3,000

-

-

3,500
-

2,350

-

1,800

-

-

3,000

-

15,150
8,850

4,800

หน้า 133

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม/รายละเอียด

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ

3. ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการและติดตามผล
การจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 10 คน
1 มื้อ 5 ครั้ง (10*30*5)

1,500

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลของ สพป.พะเยา เขต 2
1. ออกแบบกรอบแนวทางการพัฒนาระบบติดตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการ (Monitoring Action
Plan Project)
2. เสนออนุมัติกรอบแนวทางการพัฒนาระบบฯ
3. ค่าจ้างผู้ออกแบบระบบ และส่งมอบงาน
ตามกรอบงานที่อนุมัติ
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. จัดทาเอกสารเพื่อรับการติดตามและ
ประเมินผลฯสรุปผลการดาเนินงานโครงการและ
จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2565
- จ้างเหมาจัดทารูปเล่มรายงาน จานวน 20 เล่ม
รวม

7,500

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

-

1,500

-

-

-

-

-

7,500

-

-

2,000

-

2,000

55,160

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รูปเล่มรายงานแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

3. รูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2568
4. ร้อยละ 100 ของความสาเร็จในการรายงาน
ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และการ
รายงานผลการกากับติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ร้อยละ100 ของการรายงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
6. รูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2565
จานวน 20 เล่ม

วิธีการประเมินผล
การจัดประชุม, แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ
การจัดประชุม, แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ, ทบทวนรายชื่อ
โรงเรียนคุณภาพ
การจัดประชุม, แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ

เครื่องมือที่ใช้
เอกสารรายงานแผน
ปฏิบัติการฯ
ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพ
ประกอบด้วย โรงเรียนหลัก
และโรงเรียนเครือข่าย
เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ระยะ 3 ปี

การรายงานผล

เอกสารการรายงาน

การรายงานผลโครงการ

รายงานผลโครงการ

การตรวจสอบความถูกต้อง
ผลการดาเนินงานฯ

เล่มรายงานผล
การดาเนินงานประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปการศึกษา นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีแผนการศึกษาระยะสั้น และระยะกลาง
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดาเนินงาน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้
เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีกระบวนการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีประสิทธิภาพ
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการรายงานผลการกากับ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาข้อมูลการรายงานไปใช้ในการ
พัฒนาด้านการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
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โครงการ : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : นางนิศากร สมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 089-2629697 E-mail : nisakorn.s@phayao2.go.th
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้
ปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี
มี ความสามารถและอยู่ ร่ วมกั บสั งคมอย่ างมี ความสุ ข การด าเนิ นการให้ บรรลุ เป้ าหมายอย่ างมี พลั งและมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นที่ต้องมีการกระจายอานาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่กาหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการ
ศึ กษาอบรมของรั ฐ ต้ องค านึ งถึ งการมี ส่ วนร่ วมขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและในมาตรา 20 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ในการกากับ ดูแลการบริหารและ
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร และ
การดาเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ นงานของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึ กษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 2 จึงจัดให้ มี โครงการติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา สาหรับโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
2.3 เพื่อดาเนิ น การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรุปผลการดาเนินงาน
ของ ก.ต.ป.น และใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ จานวน 2 ครั้ง
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (119 โรงเรียน) ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา จาก ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (รวม 2 ครั้ง)
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3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และสารสนเทศ ที่นาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)
ธันวาคม 2564
1. ประชุม อ.ก.ต.ป.น.
จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศการศึกษา จานวน 2 ครั้ง
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2564 (1,650 บาท )
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
1) ภาคเรียนที่ 2/64
ม.ค. – มี.ค. 2565
สถานศึกษาในสังกัด โดย อ.ก.ต.ป.น. จานวน 1 ครั้ง
(ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง) โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 จัดประชุม อ.ก.ต.ป.น.
2.2 จัดทาแผน/วางแผนการพัฒนาการศึกษา
2.3 วางแผนการติดตาม ตรวจสอบฯ
2.4 ติดตาม ตรวจสอบฯโรงเรียน ทุกแห่ง
2.5 จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณ 28,520 )
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
3. ประชุม อ.ก.ต.ป.น.
2) ภาคเรียนที่ 1/65
ก.ค. – ก.ย. 2565
จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศการศึกษา จานวน 2 ครั้ง
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2564
(งบประมาณ 1,650 บาท )

กลุ่มงานเลขานุการ
กลุ่มนิเทศฯ

นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
- งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
- ก.ต.ปน. และ อ.ก.ต.ป.น.
สพป.พะเยา เขต 2

นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
- งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
- ก.ต.ปน. และ อ.ก.ต.ป.น.
สพป.พะเยา เขต 2
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กิจกรรม
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
4. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณ 3,000 บาท )
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานเลขานุการ
กลุ่มนิเทศฯ

() งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ จานวน 36,020 บาท
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ ................................. จานวน ............ บาท
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................ จานวน ...............บาท
ลงวันที่ ...................................................................

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
กิจกรรม/รายละเอียด
1 ประชุมคณะกรมการตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการศึกษา
จานวน 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
1.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ( 55 คน )
(1,650 บาท * 2 ครั้ง)
1.2 เอกสารประกอบการการประชุม (600 บาท * 2 ครั้ง)
2. การตรวจเยี่ยม ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษา
จานวน 1 ครั้ง
2.1. จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม
2.2. สารวจข้อมูลและจัดทาสารสนเทศ เพื่อการ
ดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ
2.3. จัดทาเอกสารคู่มือ/เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบฯ
และเอกสารการประเมิน
2.4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ติดตาม ตรวจสอบฯ สาหรับกรรมการ
48 คน ( 12 ชุด ) (ชุดละ 2 รร./วัน)
2.5. นิเทศฯ วันละ 2 รร. (120 / วัน) = 240 * 48
2.6. ค่าพาหนะเดินทางไปติดตาม ตรวจสอบฯ วันละ
500 บาท/วัน (2 รร.)/คณะ

งบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ
-

4,500
3,300
1,200

28,520

5,000
11,520

12,000
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

3. สรุปผลและจัดทารายงานผลการตรวจเยี่ยม ประเมินและ
นิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รวม
(ตัวอักษร) สามหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน

3,000

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
3,000

36,020

วัสดุ

36,020

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สพป.พะเยา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา
๒. มีแนวทางการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
๓. มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

วิธีการประเมินผล
- การติดตาม ตรวจสอบฯ
- การรายงานผล
- การรายงานผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบติดตาม ตรวจสอบฯ
- แบบรายงาน
- แบบรายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพสาหรับ
การวางแผนพัฒนาการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และ
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ สพฐ. : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ผู้รับผิดชอบ : นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
และคณะศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0-5407-9867 ต่อ 21, 34
E-mail : py2nitad2013@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( √ ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
- การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
2. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่า การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
มากที่สุ ด ส่ ว นกระบวนการจั ดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้เรี ยนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง ประกอบกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนมีจิตสานึกในความ
เป็นพลเมืองและพลโลก จะเห็นได้ว่าจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างให้ความสาคัญกับคุณภาพของผู้เรียน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุก คน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกล่าวไว้ในจุดประสงค์ข้อ1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาดั งกล่าวข้างต้น จึงมี
การวางเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations)
เป้ าหมายด้านผู้เรีย น (Learner Aspirations) เป็นเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 1) ทักษะและคุณลักษณะ 3Rs
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ส่วน 8Cs
ได้แก่
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving
) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการทางาน
เป็น
ทีมและภาวะผู้นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการ
รู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม( Compassion)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity)
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
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4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
(Efficiency) และ 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสั งคม
โดยกาหนดแนวคิด “นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ครูมีนวัตกรรรม ผู้นามีธรรมาภิบาล สถานศึกษาปลอดภัย ร่วมใจ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1)พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเป้ า หมาย ด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นโอกาส ความเหลื่ อ มล้ า ด้ า นคุ ณ ภาพ และด้ า นประสิ ทธิ ภ าพ
2) ใช้กระบวนการชุมชนการเรี ยนรู้ ทางวิช าชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒ นา
การจัดการเรียนรู้ 3) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning 4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่ดาเนินการตามนโยบาย จนประสบผลสาเร็จ โดย
ในด้านการพัฒ นาตามเป้ าหมายคุณภาพ เป็นการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาบุคลากร 3 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ บริห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ผ่านแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น” ครอบคลุม
มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายใน และจุดเน้นที่ 2 การบริหาร
จั ดการโดยใช้ร ะบบการประกัน คุณภาพการศึกษา มิติที่ 2 การพัฒ นาคุณภาพครู จุดเน้นที่ 1 การพัฒ นา
ห้ องเรี ย นคุณภาพ และจุ ดเน้ น ที่ 2 การน้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิ บั ติ (รู้ รั ก สามั ค คี พอเพี ย ง มี ส่ ว นร่ ว ม) และมิ ติ ที่ 3 การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นสู่ ม าตรฐาน จุ ด เน้ น ที่ 1
ความสามารถด้านภาษาและการคิดคานวณ จุดเน้นที่ 2 การรู้และเข้าใจเทคโนโลยี จุดเน้นที่ 3 การคิดและ
แก้ ปั ญ หา และจุ ด เน้ น ที่ 4 การมี ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะอาชี พ และจากการด าเนิ น งาน ที่ ผ่ า นพบว่ า
การดาเนินการขับเคลื่อนมิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเป็นจุดเน้นที่มี
ความสาคัญที่จะทาให้เกิดคุณภาพผู้ เรียนในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐาน และการจะดาเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาครูผู้สอน โดยให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็นกิจกรรม
หลักที่เขตพื้นที่การศึกษาควรดาเนินการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรี ย นการบริ ห ารจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งในการดาเนินการครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตการดาเนินการครอบคลุม
กิจกรรมตามนโยบาย แนวคิด และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด 2) การถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริห ารจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2.2 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2.3 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัด
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.2 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 117 แห่ง ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 117 แห่ง ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
และได้รับการนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
4.1 กิจกรรมหลัก
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
1. วางแผนและจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
พฤศจิกายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษานิเทศก์

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
ธันวาคม 2564
เขต 2 ประกาศและมอบหมายนโยบาย เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานสู่สถานศึกษาในสังกัด
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
3. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตาม กุมภาพันธ์ 2565

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
4. นิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์-มีนาคม
2565

นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
คณะศึกษานิเทศก์
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
คณะศึกษานิเทศก์
คณะศึกษานิเทศก์
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กิจกรรม
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
5. นิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 2
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
6. นิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 3

7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา
7.1 ระดับกลุ่มโรงเรียน
7.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
9. สรุปและรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม-มิถุนายน
2565

คณะศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม – 30
สิงหาคม 2565

คณะศึกษานิเทศก์

กรกฎาคม 2565

นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
คณะศึกษานิเทศก์

สิงหาคม 2565

คณะศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมที่การได้รับ
แต่งตั้ง

20 – 30 กันยายน
2565

คณะศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมที่การได้รับ
แต่งตั้ง

( ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ จานวน 20,000 บาท
( ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ ................................. จานวน ............ บาท
ลงวันที่ .................................................................
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................ จานวน ...............บาท
ลงวันที่ ...................................................................
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

1. วางแผนและจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ประกาศและมอบหมายนโยบาย เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานสู่สถานศึกษาในสังกัด
3. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
4. นิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด
ครั้งที่ 1
5. นิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด
ครั้งที่ 2
6.นิเทศติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3
7.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
7.1 ระดับกลุ่มโรงเรียน
7.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

-

ตอบ
แทน
-

-

ใช้สอย

วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

10,000

5,000

-
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หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด

งบประมาณ

9. สรุปและรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

5,000

ตอบ
แทน
-

20,000

10,000

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
รวม
(ตัวอักษร) สองหมื่นบาทถ้วน

ใช้สอย

วัสดุ

3,000

2,000

8,000 2,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
6.2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและ
ดาเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

วิธีการประเมินผล
1. การประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การดาเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนการบริหารจัด
2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตาม การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานตามนโยบายและแนว
2.การนิเทศ ติดตาม
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การดาเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
พะเยา เขต 2
การศึกษาของสานักงานเขต
3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
4.การประเมินผลงานเข้าร่วม
บทเรียนการดาเนินงานบริหารจัดการ
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
บริหารจัดการสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ
การดาเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
2. แบบนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2
4.แบบประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการดาเนินงาน
บริหารจัดการสถานศึกษา
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ส่งเสริมการดาเนินการนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1)พัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา ตามเป้าหมาย ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ความเหลื่ อ มล้ า
ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ
2) ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning
4) จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพครู และผู้เรียน
8.3 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาในสังกัดได้รับ การพัฒ นาสร้างความเข้มแข็งทางวิช าการและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบขับเคลือ่ นจาก สพฐ.
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โครงการ : การดาเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2565
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์ : 054 079 867-9 ต่อ 19. E-mail : py2promote@gmail.com
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ประเด็น ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ปัจจัย : งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสพฐ. เรื่องสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจน
ในสังกัด ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติเงิน
อดหนุนโครงการสนับสนุนและติดตามดาเนินงานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 จากกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
ในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 119
โรงเรียน 1 สาขา มีข้อมูลนักเรียนยากจน รอบที่สอง จานวน 5,137 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม) ในพื้นที่
5 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอจุน อาเภอเชียงคา อาเภอปง อาเภอเชียงม่วน และอาเภอภูซาง และเพื่อสร้าง
ความเข้ า ใจและติ ด ตามการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย นยากจน ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้ วนตามคู่มือการดาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสาหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง
รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงจัดทาโครงการติดตามการดาเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น งานการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นยากจนผ่ า นระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2.3 เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัดถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
3.1.2 นักเรียนยากจนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาดาเนินการคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้ครบถ้วน
ถูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนครบถ้วน
4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
ว.ด.ป.ที่ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
ขออนุมัติโครงการ
ธันวาคม 2564
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด 5 อาเภอ
-แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามฯ
มกราคม 2565
-ออกติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
ม.ค. – ก.พ.65
ไตรมาสที่ 3 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 65)
กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้
มิ.ย. – ก.ค.65
-อบรมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
การคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจนให้โรงเรียนในสังกัด
ผ่านระบบออนไลน์
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
-สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ก.ค. – ก.ย.65
5. งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

( ) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ
( / ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว3527
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
( ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ ............................
ลงวันที่ ...................................................................

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะกรรมการฯ
กลุ่มส่งเสริมและICT

กลุ่มส่งเสริมฯ

จานวน ............ บาท
จานวน 18,000.- บาท
จานวน ...............บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงลาดับกิจกรรมตามข้อ 4 หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
12,960
12,960
1. นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัด -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ (12*120*9)
2. อบรมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
การคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจน
1,560
1,560
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12*130=1,560
2,400
2,400
-ค่าวิทยากรอบรม (6*600=2,400 บาท)
700
700
-ค่าพาหนะวิทยากร (ตามระยะทางกิโลเมตรละ4 บาท)
380
380
-สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
2,400
15,220
380
รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น 18,000.หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
6. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ อาเภอจุน ปง เชียงคา เชียงม่วน ภูซาง และ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต(output)
สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
ผลลัพธ์(Outcome)
- นักเรียนยากจนได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนตามเกณฑ์ที่
กาหนด

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจน
8.2 นักเรียนยากจนได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับงบประมาณอุดหนุนตามเกณฑ์ที่กาหนด
8.3 โรงเรียนใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และตามคู่มือฯ

หน้า 154

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจากแหล่งอืน่ ๆ
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1. โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6)
2. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์
ความวิตกกังวล ความเครียดมีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากากรพัฒนานักเรียน
ให้ เป็ น คนดี มี คุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึก ษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญามีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม ดาเนิน
ชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ดารงตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข นอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน
และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวกับยาเสพติด
ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคนที่
เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจาก
แหล่งอบายมุข
ดั ง นั้ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ อย่ างเร่ งด่ ว นที่ ต้อง
ด าเนิ น การโดยหวั ง ว่ า โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นให้ เ ป็ น คนเก่ ง คนดี
มีความสุขได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
3.2 เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
3.3 เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน
3.4 เพื่อให้นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
3.5 เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน
เหตุทะเลาะวิวาท
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4. เป้าหมายของโครงการ
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 100%
2. นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 100%
3. นักเรียนห่างไกลจากสื่อลามกอนาจาร 100%
4. นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 100%
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร
และก่อเหตุทะเลาะวิวาท
2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด
การพนัน สื่อลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด
2. โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร
3. โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน
4. โรงเรียนปลอดจากเหตุการทะเลาะวิวาท
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละโรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด
2. ร้อยละโรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร
3. ร้อยละโรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน
4. ร้อยละโรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท

ค่าเป้าหมาย
จานวนโรงเรียน 119 โรง
รวมนักเรียนโรงละ 5 คน
รวมจานวนนักเรียน
ทั้งหมด 595 คน
ร้อยละ 90

6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง)
2 จัดทาครู่มือการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง)
3 ติดตามการดาเนินโครงการและประเมินผลความพึงพอใจในการ
ดาเนินการโครงการ

ระยะเวลา
ธันวาคม 2564 –
เมษายน 2565
ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

มกราคม 2565 –
กุมภาพันธ์ 2565
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7. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จานวน 119 โรง ๆ ละ 5 คน รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 595 คน
8. พื้นที่เป้าหมาย
ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
10. งบประมาณพร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)
งบรายจ่าย-รายการ
งบประมาณ
รายละเอียด
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสานักงานงบประมาณ)
(บาท)
1. งบดาเนินงาน
292,480
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
43,200
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
43,200
จานวน 3 รุ่น 4 คน ๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย
245,600
(1) ค่าพาหนะ
47,600
1) 119 โรงเรียน ๆ ละ 400 บาท
(2) ค่าอาหาร
96,000
2) 400 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
(3) ค่าอาหารว่าง
84,000
3) 400 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
(6) ค่าคู่มือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
18,000
4) 400 เล่ม ๆ ละ 45 บาท
2. ค่าวัสดุ
3,680
(1) ค่าวัสดุสานักงาน
3,680
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
ความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยง มีการประชุม หารือ กาหนดปฏิทินการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็กนักเรียน
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท
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โครงการ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบ : ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
โทรศัพท์ : 0931346240 E-mail : sakaorat@esdc.go.th
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ด้าน.....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์ประกอบ : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้
ปัจจัย : F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา
3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. กลยุทธ์ สพป. พะเยา เขต 2 ข้อที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2575) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิสัยทัศน์ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์สาคัญ
6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คง พั ฒนาก าลั งคน การวิ จั ย เพื่ อสร้ างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริม
และจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการกาหนดนโยบายสาคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและช่ว ยกัน
ดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ โดยมีเป้าประสงค์สาคัญ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้อง
เหมาะสมกั บ การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะและความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ ส นอง
ความต้องการของตลาดงานและประเทศ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาคผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนโยบายส่วนหนึ่ง
ที่เป็นบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่ต้องช่วยเหลือและทางานร่วมกันกับครู ผู้ บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 จึงเห็ นถึงความจาเป็นอย่างยิ่ ง ใน
การพัฒนาครูในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning หรือการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน มุ่งให้
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้อานวยความสะดวก และมีการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการรวมตัวกันแบบกัลยาณมิตรมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพูดคุย เชิงวิพากษ์ การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ผ่านการทางานและ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าความรู้ ท างวิ ช าชี พ ดั ง กล่ า วไปพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาการเรี ย นรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม
เพื่อสามารถบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
3. เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศของศึกษานิเทศก์
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียน จานวน 117 โรง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 117 คน
3. ศึกษานิเทศก์ จานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. ศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4. ศึกษานิเทศก์ได้นิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
4. กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ
ธ.ค. 2564
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับผู้บริหาร
ม.ค. 2565
สถานศึกษา
ม.ค. 2565
3. ประชุมจัดทาเครื่องมือการนิเทศ
ก.พ. 2565
4. นิเทศติดตามโรงเรียน จานวน 8 โรงเรียน
มี.ค. 2565
5. ประชุมสรุปผลการนิเทศ
มี.ค. 2565
6. สรุปและรายงานผลการนิเทศ

ผู้รับผิดชอบ
สุจินต์ สกาวรัตน์ นงคราญ
และคณะศึกษานิเทศก์

สกาวรัตน์ นงคราญ และคณะ
ศึกษานิเทศก์
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5. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 41,082 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทถ้วน) ดังนี้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่ายดาเนินงาน
หมาย
ที่
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ประชุมวางแผนการดาเนิน
630
โครงการ ปีการศึกษา 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
630
630
(35 บาท x5 คน x 1 มื้อ)
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะ
31,000
ผู้นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
- ค่าอาหาร(60 บาท x 135 คน x
8,100
8,100
1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
9,450
9,450
(35 บาท x 135 คน x 2 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,450
1,450
12,000 12,000
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน
2 คน 2 วัน
3. นิเทศติดตามกระบวนการสร้าง
9,452
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
- ค่าน้ามันรถ
5,000
5,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
1,800
1,800
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
2,652
2,652
รวม
41,082
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดาเนินการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถาน จานวน 117 โรง เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ Active Learning
4. ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

วิธีประเมิน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
แบบนิเทศ
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม

การประเมิน
การสังเกต

แบบประเมิน
แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนดาเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ครูจัดการเรียนการสอน Active Learning
4. ศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและได้นิเทศติดตามโรงเรียน
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1. โครงการ ส่งเสริมการดาเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
ของจังหวัดพะเยา
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าห้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดิ์ สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐมีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจและทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิด
กิจ กรรมเพื่อให้ มีการร่ ว มปฏิบั ติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้ มีการจัดทาระบบ
พันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ.
2503 ที่ทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธ์ไม้ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปลูก
ไว้ในสวนจิตลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อ
สนองพระราชด าริ และสื บ สานพระราชปณิ ธ านแห่ ง พระองค์ โดยปรากฏในรู ป แบบกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้ม
ว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนาพันธุ์พืชที่รวบรวม เพาะปลูกและรักษา
ในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
โครงการศึกษาประเมนพันธุกรรมพืชในด้านต่าง ๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืช
พรรณการจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผน การพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะ
ยาว 30 – 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่
เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจตระหนักในความสาคั ญเกิดปิติ และสานึกที่จะร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ พืช
พรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ โ รงเรี ยนในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธ์ พื ช ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จ านวน 8 โรงเรียน 5 อาเภอ ดังนี้ (1. โรงเรียนบ้านไชยสถาน 2. โรงเรียน
บ้านหนองบัวเงิน 3. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 4. โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 5. โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 6. โรงเรียนบ้าน
ดอนแก้ว 7. โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8. โรงเรียนบ้านก๊อน้อย)
4. เป้าหมาย
เชิ ง ปริ ม าณ จ านวน 8 โรงเรี ย น 5 อ าเภอ ดั ง นี้ (1. โรงเรี ย นบ้ า นไชยสถาน 2. โรงเรี ย น
บ้านหนองบัวเงิน 3. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 4. โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 5. โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 6. โรงเรียนบ้าน
ดอนแก้ว 7. โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8. โรงเรียนบ้านก๊อน้อย)
เชิงคุณภาพ 8 โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
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5. แนวทางการดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
5.2 หลั งจากอบรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 8 โรงเรียนในการสร้างกิจกรรม
จิ ตส านึ กในการอนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช โดยให้ 8 โรงเรียนได้ไปเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนแกนนาที่ไ ด้ รั บ
งบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) ในปี 2562 (มีโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 2. โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3. โรงเรียนบ้านทุ่งแต 4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้าน
ร่องส้าน) 5. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 6. โรงเรียนบ้านปางมดแดง 7. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
8. โรงเรียนบ้านจุน
6. รายละเอียดงบประมาณ

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยง มี ก ารประชุ ม หารื อ ก าหนดปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพเด็กนักเรียนให้รู้จักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์พืชสามารถขยายผลได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
โรงเรียนในสังกัด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วมและเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืช ตลอดจน
ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในทรัพยากรท้องถิ่น
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมณ พ.ศ. 2565 เป็ น เครื่อ งมื อ และกรอบทิ ศ ทางส าคั ญ ในการ
ปฏิบั ติงานที่ส อดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 และนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 เพื่ อ ให้
การบริห ารแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิดประสิ ทธิผ ลสู งสุ ด ที่ ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงกาหนด
แนวทางที่ ส าคั ญ ในการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนการนาแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จั ดโครงสร้ าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้ รับ ผิ ด ชอบปฏิบั ติ งาน ทั้ งเจ้าภาพหลั ก
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้ การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้ างกลไกการขับ เคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน
และการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์ การปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
4. สร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับ ทิ ศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ บุคลากร
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
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5. ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ก ารน ากลยุ ท ธ์ แ ละจุ ด เน้ น สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้ างกลไกการขับ เคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่ ว ยงานทุ กระดับ ปฏิ บั ติ ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีอย่างเคร่งครัด
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หน้า 170

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

171

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ที่ 424 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
………………………………………………………
ด้วย สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับนโยบาย
เป้ าความส าเร็ จของกระทรวงศึ กษาธิ การและส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และสนองนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนาแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ จึ งได้ แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิ บัติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประกอบด้วย
1. นายชาญชัย ทองแสน
2. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
3. นายมรกต อนุเคราะห์
4. นายนิคม กีรติวรางกูร
5. นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
6. นายอุเทน มะโนชัย
7. นางกชพร คาวงษา
8. นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
9. นางสาวจิตติมา คาลือ
10. นางนีรชา สมฤทธิ์
11. นายบุญสิน สุปันตา
12. นางพิสุทธา ชัยชนะ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
/13. จ่าสิบโท...
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13. จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
14. นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
15. นางนงคราญ ไชยวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
16. นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
17. นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
18. นางสาวเฟย ฤดีใจ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
19. นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
20. นางปฤษณา ดารงค์ชีพ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
21. นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
22. นางนิศากร สมฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
23. นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
24. นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
25. นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
26. นางสาวธีรวรรณ จันทร์วชิ ชาพร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
27. นางสาวสุพิน ไชยจาเริญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
28. นางอรทัย ชินหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
29. นางขวัญเรือน ยะกะจาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
30. นางกัญญาภัทร ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
31. นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
32. นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์
อัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สาเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายชาญชัย ทองแสน
2. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
คณะผู้จัดทำ
1. นางอรทัย ชินหาร

ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

2. นางขวัญเรือน ยะกะจาย
3. นางกัญญาภัทร ไชยมงคล
4. นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์
5. นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราจ้าง

เรียบเรียง/จัดพิมพ์
นางอรทัย ชินหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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