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ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา             

เขต 2  พ .ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2) เป็นกระบวนการที่ ส าคัญในการก าหนดทิศทาง                

การด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการระดมความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์ จัดท า 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจุดเน้น รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

มากที่สุด 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน               

ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2) ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (ฉบับปรับปรุง    

ครั้งที่ 2) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้โรงเรียนในสังกัดน าไปเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต 

ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

1. สภาพทั่วไป 
 ที่ตั้ง 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  ถนนจุน – ปง             
ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150  โทรศัพท์ 0-5442-1151 และ 0-5442-100  โทรสาร 
0-5442-1186 Website : http://phayao2.go.th 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเชียงรายและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว (สปปล.) 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปปล.) และจังหวัดน่าน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภูกามยาว และอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดน่าน 

อ าเภอสอง จังหวัดแพร ่

อ าเภอภูกามยาว 

อ าเภอดอกค าใต ้

แขวงไชยบุรี (สปปล.) 

สปปล. 
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 เขตพื้นที่บริการ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจ านวน 132 
โรงเรียน 3 สาขา มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอปง           
และอ าเภอภูซาง มีรายละเอียดดังนี้ 

อ าเภอจุน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นที่  เป็นที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเนื้อที่ประมาณ 571.2 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 ต าบล 86 หมู่บ้าน              
แยกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 5 แห่ง มีประชากรรวม 50,312 คน                           
และมีสถานศึกษา 24 แห่ง 

อ าเภอเชียงค า ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเขตพื้นที่ ห่างจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 707.35 ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น 10 ต าบล 134 
หมู่บ้าน แยกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง เทศบาลต าบล 4 แห่ง  มีประชากรรวม 77,054 คน               
และมีสถานศึกษา 37 แห่ง 2 สาขา 

อ าเภอเชียงม่วน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพื้นที่  ห่างจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ประมาณ 64 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 772.86 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น  3 ต าบล              
34 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 1 แห่งมีประชากร รวม 19,032 คน                 
และมีสถานศึกษา 13 แห่ง 

อ าเภอปง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นที่  ห่างจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประมาณ 27.31 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,783.45 ตารางกิโลเมตร                 
แบ่งออกเป็น 7 ต าบล 79 หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง เทศบาลต าบล 3 แห่ง มีจ านวน             
ประชากรวม 52,839 คน และสถานศึกษา 39 แห่ง 1 สาขา 

 อ าเภอภูซาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นที่  ห่างจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 43 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 370.20 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น       
5 ต าบล 59 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 1 แห่ง มีจ านวนประชากรรวม               
31,975 คน และสถานศึกษา 19 แห่ง  
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2. อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจส าคัญ คือ เป็นหน่วยก ากับ สนับสนุนส่งเสริม และประสานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และ ได้มาตรฐานการศึกษา จึงเป็นเสมือน หน่วยอ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา
อื่นให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเป็นธรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ให้มีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการ         
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา  36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. อ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ร่วมกับสถานศึกษา 

3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดโดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                           
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง 
เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศกึษาและแจ้งการจดัสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศกึษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรพัยากรดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการจัดและ

การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

7. จัดระบบการประกันคณุภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศกึษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศกึษาที่มิไดร้ะบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัตงิานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางที่ 1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 

สังกัด สถานศึกษา ห้องเรียน 
นร./นศ. ครู 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สนง.คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

132 1,105 7,818 7,093 14,911 294 709 1,003 

รวมทั้งสิ้น 132 1,105 7,818 7,093 14,911 294 709 1,003 

 
ตารางที่ 2 จ านวนสถานศึกษา ห้องเรียน/นักเรียน  ครู สัดส่วนนักเรียน/ครู สัดส่วนนักเรียน/ห้อง  

ในระบบโรงเรียน ในสังกัด จ าแนกตามอ าเภอ ปีการศึกษา 2564 
 

อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู นร. : ครู 
นร. : 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
จุน 23 206 1,519 1,296 2,815 183 15:1 1:1 

เชียงค า 36 320 2,574 2,359 4933 335 15:1 1:1 

ปง 39 320 2,050 1,985 4,035 253 16:1 1:1 

เชียงม่วน 13 111 656 589 1,245 86 14:1 1:1 

ภูซาง 19 142 1,019 864 1,883 146 13:1 2:1 

รวม 130 1,1099 7,818 7,093 14,911 1,003 15:1 1:1 

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2564 

 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 130 โรงเรียน 2 สาขา 

ตารางที่ 3 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 
ขนาดสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

- ขนาดที่ 1 นักเรียน 1 – 120 คน 82 62.13 

- ขนาดที่ 2 นักเรียน 121 – 200 คน 24 18.18 

- ขนาดที่ 3 นักเรียน 201 – 300 คน 12 9.09 
- ขนาดที่ 4 นักเรียน 301 ข้ึนไป 6 4.54 

- ไม่มีจ านวนนักเรียน 8 6.06 

รวมทั้งสิ้น 132 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) 
 

ประเภท 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

รวมทั้งสิ้น 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ - - 3 - 3 
บุคลากร 38 ค (2) - 18 11 - 29 
ศึกษานิเทศก ์ - - 12 1 15 
ผู้อ านวยการโรงเรียน - 3 93 3 99 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - 6 - 6 
คร ู 1 556 341 - 898 
ลูกจ้างประจ า 35 7 - - 42 

รวมทั้งสิ้น 536 584 469 4 1,093 
 



 

 
4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 

4.1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.1.1 เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

          4.1.2 จ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำและนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จ ำแนกตำมผลกำรอำ่นออกเสียง, กำรอ่ำนรู้เรื่อง, กำรเขียนค ำ และกำรเขียนเรื่อง    

ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565  8 



 

 

4.1.3 จ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำและนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จ ำแนกตำมผลกำรอำ่นออกเสยีง, กำรอ่ำนรู้เรือ่ง และกำรเขียนเรื่อง ปีกำรศกึษำ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

4.1.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563           
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับ          
การประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 1,676 คน มีผลการประเมินดังนี้ 

ท่ี ระดับ 
ร้อยละของผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

1 ระดับเขตพื้นที่ 75.30 72.53 73.88 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 74.13 72.23 73.20 
3 ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02 

 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2561-2563 

ท่ี ระดับ 
ผลการประเมินเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2563 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 การอา่นออกเสียง 70.08 71.19 75.30 

2 การอา่นรู้เรื่อง 72.18 73.77 72.53 

3 รวม 2 สมรรถนะ 71.13 72.48 73.88 

 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ท่ี สมรรถนะ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2563 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 การอา่นออกเสียง 63.49 20.61 8.18 7.70 
2 การอา่นรู้เรื่อง 51.67 39.68 6.93 1.70 
  รวม 2 สมรรถนะ 59.52 28.11 8.76 3.59 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

4.1.5 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่  3 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งสิ้น           
1,604 คน มีผลการประเมินดังนี้ 

ท่ี ระดับ 
ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 

1 ระดับเขตพื้นที่ 52.63 48.14 50.39 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 47.76 41.30 44.53 
3 ระดับประเทศ 47.46 40.47 43.97 

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2563 

ล าดับ
ท่ี 

ระดับ 
ผลการประเมินเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2563 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 ด้านภาษาไทย 56.65 49.18 52.63 

2 ด้านคณิตศาสตร ์ 51.93 49.70 48.14 

 
รวมทั้ง 2 ด้าน 54.29 49.44 50.39 

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ท่ี ความสามารถ 
ร้อยละของจ านวนนักเรยีน ปี 2563 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1 ด้านภาษาไทย 18.84 39.45 32.98 8.71 

2 ด้านคณิตศาสตร ์ 21.09 26.70 35.97 16.21 

  รวมทั้ง 2 ดา้น 17.19 35.91 37.50 9.40 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

4.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับ
การทดสอบ จ านวนทั้งสิ้น 1,066 คน มีผลการทดสอบ ดังนี้ 

ท่ี ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร์ 

1 ระดับเขตพื้นที่ 59.26 45.25 31.42 41.38 44.33 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 
3 ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ท่ี ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร์ 

1 ปีการศึกษา 2561 58.16 38.98 40.34 42.58 45.02 
2 ปีการศึกษา 2562 51.76 32.88 35.69 38.94 39.82 
3 ปีการศึกษา 2563 59.26 45.25 31.42 41.38 44.33 

 
 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการทดสอบ 
จ านวนทั้งสิ้น 155 คน มีผลการทดสอบดังนี้ 

ท่ี ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

1 ระดับเขตพื้นที่ 54.38 29.77 20.59 28.32 33.27 
2 ระดับสังกัด สพฐ. 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 
3 ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ         
ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ท่ี ระดับ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวม
เฉลี่ย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร์ 

1 ปีการศึกษา 2561 54.42 26.34 27.74 35.89 36.12 
2 ปีการศึกษา 2562 57.29 30.67 23.96 30.67 35.65 
3 ปีการศึกษา 2563 54.38 29.77 20.59 28.32 33.27 

 

4.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา  
4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

- ระดับปฐมวัย  ประชากรวัยเรียนจ านวน 3,013 คน เข้าเรียนในระดับปฐมวัย   
จ านวน 3,013 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรวัยเรียนจ านวน 1,878 คน  เข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,878 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2.2 ผู้ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 จ านวนทั้งหมด 1,809 คน  เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวนทั้งหมด 1,809 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จ านวนทั้งหมด 537 คน เรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนดทั้งหมด 537 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.3 ด้านศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.3.1 ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจในการรับบริการ  
คิดเป็นร้อยละ 86.62 

4.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความรู้ความสามารถทักษะและสามารถ
ปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย ปีละ 20 ชั่ วโมง คิดเป็น                
ร้อยละ 90.65 

4.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 44.54 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

4.4 ด้านประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ด าเนินการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา จ านวน 114 แห่ง พบว่า 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน   
ผลการประเมินตนเองจ าแนกตามระดับคุณภาพ (จ านวนโรง) 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 30 26.32 78 68.42 6 5.26 0 0.00 0 0.00 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

13 11.40 84 73.68 17 14.91 0 0.00 0 0.00 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

21 18.42 79 69.30 14 12.28 0 0.00 0 0.00 

สรุปผลการประเมิน 16 14.04 89 78.07 9 7.89 0 0.00 0 0.00 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง        
ทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและ         
ประซาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปีกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันต้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ          
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น่าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง            
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น                
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน ้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประซาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม     
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  
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และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ           
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง           
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์        
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน            
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟู       
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม                 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล           
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ                
และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยูด่ีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครฐั 

กรอบยุทธศาสตรช์าติทั้ง 6 ดา้น คือ 
1. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรด์้านนสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรด์้านสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชั่น 

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรม 
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มมือ ระหว่างประเทศทกุระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 
5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนกึก าลังปอ้งกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภายในประเทศ สรา้งความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพบิัติรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวขอ้งจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร 

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMES สู่สากล 
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการวจิัย และพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างควรเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธรุกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ไห้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝงัระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5) การสร้างความอยูด่ีมสีุขของครอบครัวไทย 
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 4. ด้านการสร้างโอกาสความสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ 
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวติในสังคมสูงวัย 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์พื้นฟแูละป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจดัการน้ าให้มีประสิทธิภาพทัง้ 25 ลุม่น้ า เน้นการปรบัระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครฐั ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
8) ปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 -2579 
 1. แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการ เป้าหมาย และแนวคิด ต่อไปนี้  
  1.1 หลักการจัดการศึกษา  
   1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เป็นการจัดการศึกษา            
เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะ           
ในการท างานเพื่อการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
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และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงต้องก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)  
   2) หลักการจัดการศึกษาเพื่ อความเท่ าเที ยมและทั่ วถึง ( Inclusive Education)                  
เป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน กลุ่มปกติกลุ่มด้อยโอกาสที่มีความ
ยากล าบากและขาดโอกาสเนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและ ภูมิสังคม ซึ่งรัฐต้องดูแลจัดสรรทรัพยากร                
ทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษา ตามศักยภาพและความพร้อมอย่างเท่าเทียม กลุ่มที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งหมายรวม กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์        
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมี
ผู้ดูแล รัฐต้องจัดให้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได้
เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคม หรือจัดให้เป็นพิเศษ
ตามระดับความบกพร่อง นอกจากนี้ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐต้องจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม       
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ด้วยเหตุผลส าคัญคือ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็นทรัพยากร       
ที่ส าคัญของประเทศ หากจัดการศึกษารูปแบบปกติอาจท าให้ไมสามารถพัฒนาบุคคลดังกล่าวให้มีความรู
ความสามารถตามศักยภาพของเขาได้ รัฐจึงมีหน้าที่ลงทุนพิเศษส าหรับบุคคลเหล่านี้และถือเป็นสิทธิของบุคคล  
ซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะไดรับบริการทางการศึกษาที่ เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพของตน      
แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องก าหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคคล
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
   3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติ
ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มี ความรอบรู้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลก 
ภายนอก โดยยึดหลักความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า  
จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ       
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
มีความรอบคอบที่ จะน าความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่ อประกอบการวางแผนและ             
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร และใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
   4) หลักการมีส่วนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคน เป็นพันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคม        
ทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการจัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับ
การศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย สนองความต้องการและความจ าเป็นของ       
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แต่ละบุคคล และสนองยุทธศาสตร์ชาติและความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรัฐจึงต้อง    
ให้ความส าคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์กร ปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น        
ในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ จะไดรับการส่งเสริม ให้เข้าร่วมจัดการศึกษา 
เสนอแนะ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมเพื่อประโยชนของ
สังคมโดยรวม 
  1.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
เป็นเป้าหมายที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ  จ านวน 193 ประเทศ ได้ลงมติรับรองในการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558 โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า 
(ค.ศ. 2016 – 2030) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายด้านการศึกษา คือ เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  หลักประกันว่า เด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อม      
ก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลทุกคน สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่าย       
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ก าลังแรงงานมีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับ การจ้างงาน 
การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา และการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม มีการเพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ เพื่อการศึกษาส าหรับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต     
ที่ยั่งยืน 
  1 .3  ป ระ เด็ น ภ าย ใน ป ระเท ศ  (Local Issues) อ าทิ คุ ณ ภ าพ ขอ งคน ทุ ก ช่ ว งวั ย               
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และ วิกฤติ ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
  1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งได้ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ           
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าว กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าว ครอบคลุมนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (Growth & Competitiveness) การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(Inclusive Growth) และการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)  
  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 
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 3. พันธกิจ  
  1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับ กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
  3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  
  4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 4. วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 
  1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
  3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี   
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง  
 5. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)  
   แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี 
  • 3Rs ได้ แก่  ก ารอ่ านออก  (Reading) ก าร เขี ยน ได้ (Writing) และการคิ ด เลข เป็ น 
(Arithmetics)  
  • 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่ าทันสื่อ แผนการศึ กษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2560 -2579 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning 
Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 6. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2569 
  แผนการศึกษาชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เป้าหมาย ตั วชี้วัด และแนวทาง             
การพัฒนาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่ อสร้าง               
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  กรอบเป้ าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ                
และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  ระยะแรก ช่วง 5 ปีแรก ปี 2560 – 2564 เป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ        
ในเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้ โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องน ายุทธศาสตร์ แนวทาง        
การพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และจัดท ารายละเอียดการด าเนินการ
แต่ละปีในลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 
  ระยะที่ 2 ปี 2565 - 2569 เป็นด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีที่สอง ซึ่งหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องประมวลผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผน         
การศึกษาแห่งชาติ ในระยะเร่งด่วนและระยะ 5 ปีแรก และน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการ 
  ระยะท่ี 3 ปี 2570 – 2574 เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์
ไว้ในช่วง 5 ปีที่สาม โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด จากผล         
ของการจัดการศึกษาในช่วง 10 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการปรับปรุง      
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
  ระยะสุดท้าย ปี พ.ศ. 2575 – 2579 เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สี่ โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
จากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 15 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
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 7. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย  
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
    - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
    - ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
    - ประชากรที่อยู่ ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ          
และ สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579   
    - ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อ          
การท างานหรือการมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  
  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
(Equity) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง  ๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริการ          
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
  3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ 
เต็มตามศักยภาพ (Quality)  
   ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนา 
คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมีภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคมแห่งปัญญาและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
   หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษา               
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากร              
ทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุน    
และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และ
ผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
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  5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ  
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
   ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะคุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี             
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ และ      
การสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน            
ซึ่งเป็น 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
การพัฒนาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน   
มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี 
ปรองดอง 
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้ เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในการคิดวิเคราะห์              
คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2) 
กลยุทธ ์
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์                
มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู             
มี จ รรยาบรรณ ของวิ ชาชีพ  รวมทั้ งมี คณ าจารย์  และบุ คลาก รทางการศึ กษาที่ มี สมรรถนะตาม                            
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพในหลักสูตรที่คุรุสภา
ให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
 4. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ ์
 1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
 2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์

มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจ านวน
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสน ใจ รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา (4) 
 3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (5) 
 4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6) 
 5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7) 
 6. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี** 
 8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
 9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น  ๆ ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ ์
 1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี               
แพทย์ และพยาบาล 
 2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่              
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเน่ืองทุกระดับ 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้       
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี (8) 
 2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
 3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ปี (10) 
 4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
 5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได้ 
 6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

กลยุทธ ์
 1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม        
อย่างกว้างขวาง 
 4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย           
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร       
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps  
 3. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน            
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ เป็น เอกภาพ เป็นปัจจุบัน                 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง  
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจ      
ลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
 2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
 4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12) 
 5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 

กลยุทธ ์
 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม           
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
 2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ า สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
 5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษา
นิติบุคคลในก ากับ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

4. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้       
การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถ
ด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย                    
(2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ       
ที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้ก าหนด
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 

  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 2. ด้านโอกาส 
      2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้ องกัน  
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน       
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก  
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มี สมรรถนะและทั กษะด้ านการอ่ าน  คณิ ตศาสตร์  การคิดขั้นสู ง  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริ ง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล  
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
      4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้ เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ       
ซึ่งมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 
 - วิสัยทัศน์  
               “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

 - พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา         
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 - กลยุทธ์หน่วยงาน  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

5. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 
 เป้าหมายการพัฒนา : 

“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

 พันธกิจ : 
 1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 3. พัฒนาและส่งเสิรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ออารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
 4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 เป้าประสงค์หลัก 
 1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (กลุ่ม 
GMS , AEC และประเทศอื่น ๆ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 
 2. เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้
มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ตลาดโลก 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการ เน้น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เพิ่อเพิ่มรายได้ 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้รับ
บริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง 
  กับต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE 
  เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  อย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  และพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

6. แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (ศธจ.พะเยา) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 – 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพื่อการด ารงชีวิต       
ในศตวรรษที ่21 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทกุคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนใหร้ะบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 ค่านิยม 

P-STRONG 

 P = Phayao provincial Education Office  : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 
 T = Team   : การทํางานเป็นทีม 
 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 
 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 
 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 
 G = Goal    : เป้าหมาย 
 “ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม  
มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 

 เป้าประสงค์รวม 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีจิตส านึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข 
 2. ก าลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา          
ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความส าคัญของการพัฒนาและเติบโต 
ในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ได้ 
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ ์
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร ผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C) 
   2. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
   3. โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทยประจ าปี 2564 
   4. โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี 2564 

 1.2 พัฒนาการจัดการศกึษาเพื่อการจดัระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
  1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรา้งภูมิคุ้มกันแก่
เด็กและเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
กลยุทธ ์
 2.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  2. โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านอาชีวศึกษา 
  3. โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัด
พะเยา 
 
 



37 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
- 

 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ      
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ ์
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและง่ายต่อการเข้าถึง 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูมุ่งสู่เพศศึกษารอบด้านเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 
  2. โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2564 
 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามสื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถาน 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน  
 3.4 พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3.5 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  1. โครงการส่งเสริมอนามัย  ห่วงใยสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  3. โครงการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
  4. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  5. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชน 
ในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active learning 
  7. โครงการงานวันครู 
  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับครู
ปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ ์
 4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  1. โครงการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์  
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2. โครงการสร้างจิตส านึกรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติ 
  3. โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพะเยา 
  4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  5. โครงการจัดท าห้องจัดเก็บพัสดุและเอกสารหลักฐานทางการเงิน 
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ                   
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. โครงการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
  2. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.3 พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ ์
 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบงานการเงินและบัญชี 
  3. โครงการนิเทศการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการ 
  4. โครงการการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. โครงการประชุมบุคลากรทางการศึกษาภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  6. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  7. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา 
  8. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์คณะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม         
ทั้งภายในและภายนอก  โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย และการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูล                
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน ด้านจุดแข็ง (Strength – S) 

ล าดับที ่ การวิเคราะห์ SWOT  

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการบริหารงานตาม
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดและมีมาตรการและแนวทางการบริหาร 

2 บุคลากรปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามต าแหน่งหน้าที่ ระเบียบก าหนด 
เน่ืองจากมีการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที ่มอบหมายงานบุคลากรทกุระดับชัดเจน 

3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามีการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 
และกระจายอ านาจ โดยการบริหารจัดการผ่าน 8 กลุ่มโรงเรียน 

4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามีวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ชดัเจน 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
หน่วยงาน 

5 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างทัว่ถึงและสอดคล้องกับตัวชี้วดัตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายจากการนิเทศ ก ากับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

6 
ผู้บริหาร สพป.พะเยา เขต 2 บริหารจดัการอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
มาตรฐาน เน่ืองจากผู้บรหิาร  มีภาวะผู้น าและความรู้ความสามารถบริหารจัดการศกึษาเชิงกลยุทธ์
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7 

บุคลากรใน สพป.พะเยา เขต 2 จดัการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน เนื่องจากไดค้ิดค้นนวัตกรรม ระบบงานเทคนิคการท างานเป็นทีม และมีค่านิยม 
ของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์จุดเน้น
เป็นส าคัญ 

8 

บุคลากรทุกระดับส่วนใหญ่ ใน สพป.พะเยา เขต 2 จัดการภารกิจที่ไดร้ับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดและมอบหมายงาน มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เน่ืองจาก
บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูค้วามสามารถ เหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกบั 
ภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบรวมถึงไดพ้ัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 
ปัจจัยภายใน ด้านจุดอ่อน (Weakness – W) 
ล าดับที ่ การวิเคราะห์ SWOT  

1 ครูบางส่วนไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได้ต่อเน่ือง เน่ืองจากการจัดอบรมประชุมสัมมนาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

2 การนิเทศตดิตามของศึกษานิเทศก์ ไม่สามารถพฒันาครูได้อยา่งเต็มที่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
หลัก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน เนื่องจากจ านวนศึกษานิเทศกไ์ม่ตรงเอก 

3 การด าเนินงานด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ ของเขตพื้นที่ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา เนื่องจากโรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านดังกล่าว 

4 การด าเนินงานในส านักงานเขตพื้นที่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เน่ืองจากมีอตัราก าลังไม่ครบ
ตามกรอบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       /ปัจจัยภายนอก ดา้นโอกาส …….. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ปัจจัยภายนอก ด้านโอกาส (Opportunity - O) 
ล าดับที ่ การวิเคราะห์ SWOT  

1 
การด าเนินงานในส านักงานเขตพื้นที่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เน่ืองจากมีอตัราก าลังไม่ครบ
ตามกรอบที่ก าหนด 

2 
ประชาชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจในข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศกึษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษาให้การยอมรับและมั่นใจ ท าให้ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน 

3 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) ของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระคา่ใช้จา่ยของผู้ปกครอง 

4 นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของนักเรียน 

5 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาดา้นการน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และพระบรมราโชบาย 
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี 

6 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาด้านส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น STEM PISA ACTIVE LEARNING CODEING และทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้นักเรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

7 
นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้
ผู้บริหาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ ครูมีความสามารถในการเรียนการสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 

8 
นโยบายการสร้างการเตบิโตคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สถานศึกษาจัดการศึกษา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน สนบัสนุนงบประมาณในการจ้างอตัราจ้างให้แก่
สถานศึกษา ตามความตอ้งการจ าเป็น ท าให้แบ่งเบาภาระครูผู้สอน ครจูัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างเต็มที่ นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการดูแล และนักเรยีนได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มที ่

10 
แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารแบบศูนย์รวม
โรงเรียน/การเรียนรวม และท าให้เกิดโรงเรียนคณุภาพ 

11 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีสื่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้
ตามความสนใจ 

12 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีกลุ่มโรงเรียนที่เข้มแข็ง ท าให้มีการกระจาย
การบริหารงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ส่งผลให้มคีวามสะดวกในการบริหารจดัการศึกษา 

13 
จังหวัดพะเยา มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาในการพัฒนาการศกึษาของเขตพื้นที่ 
และสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพัฒนา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ปัจจัยภายนอก ด้านอุปสรรค(Threat-T) 
ล าดับที ่ การวิเคราะห์ SWOT  

1 
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้
โรงเรียนขนาดขนาดเล็กเพิ่มข้ึน 

2 
ระเบียบและข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอื้อต่อการสนบัสนุนงบประมาณ ส่งผล
ให้ไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

3 
นโยบายของรัฐบาล หรือพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของส านักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง เช่น นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก และการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

4 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ปัจจุบัน ค่าครองชพีสงู รายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรต่ า ส่งผลให้ผูป้กครองบางส่วนไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณด้านการเรียนการสอนของ
นักเรียนได้อย่างเต็มที ่

5 ประชากรวัยเรียนลดลงสง่ผลให้นักเรียนลดลง ท าให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 

6 
นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ และพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

7 
ผู้ปกครองย้ายถ่ินไปประกอบอาชีพ ทิ้งบุตรหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ส่งผลต่อนักเรียนไม่ได้รับการ
ดูแล พัฒนาเท่าที่ควร 

8 
ระบบการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของส่วน
ราชการและสถานศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 



ส่วนที่ 4 

ทิศทางการด าเนินงานระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

 
วิสัยทัศน์ 

 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำผู้เรียน ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ        

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและ       

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและ

ทั่วถึง 
4. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ใน

การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชพี 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที ่๒๑  
 3. ประชากรวัยเรียนทกุคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง 
 4. ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยนื 
 5. มีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. มีระบบการบริหารจดัการศกึษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู ่Thailand 4.0 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

กลยุทธ ์
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา 

จุดเน้น ประกอบด้วย 
 1. การน้อมน าพระราโชบาย 
 2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
 3. การอ่านออก เขียนได้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร Phayao2 – PUSH 
P - Participation  มีส่วนร่วม 

U - Unity                 เป็นหนึ่งเดียว  

S – Service mind   จิตบริการ 

H – Honesty  ซื่อสัตย์ สุจรติ 

PUSH = การผลักดัน/ขับเคลื่อน 
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จุดเน้นและการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณพ.ศ.2563–2565  ที่สอดคล้องกับ

นโยบำย ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก

และกำรปกครอง 
ในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำร ิสืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรม- 
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจดั

กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร 
“ศำสตรพ์ระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

อย่ำงยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสรำ้งวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมคัคี สมำนฉันท์
สันติวิธตี่อต้ำนกำรทุจรติคอรัปชั่นและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100ของสถำนศึกษำปลูกฝังและเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตยควำมสำมัคคี สมำนฉันท์สันติวิธี

ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรัปชัน่และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 
1.3 เสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติศำสนำ
พระมหำกษตัริย์ ผ่ำนหลกัสูตรและกระบวนกำรเรยีนรู้ประวัติศำสตร ์

และควำมเป็นพลเมือง 
 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติศำสนำ พระมหำกษตัริย์ 
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 

และควำมเป็นพลเมือง 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรและค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนยิม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 

2.2 เสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรง ในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพตดิ       
ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภยัจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนที่มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 

3. พัฒนำกำรจัดกำรศกึษำโรงเรียน 
ในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบท
ของพื้นที่ 

3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศกึษำโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ิเศษให้เหมำะสม
ตำมบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต ้เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน       
เขตพื้นที่ชำยแดนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

6. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
ประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของ
พื้นที่ 

 

  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็ง 
ในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมี
คุณภำพ ด้วยกำรปรับหลักสูตร
กำรวัดและประเมินผลที่
เหมำะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนและน ำหลักสูตรไปสู่ 
กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพและจดักำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  และสังคม 
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมัน่ใจ 
ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษภำษำประเทศคู่ค้ำและภำษำ
อำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
1.3 พัฒนำระบบกำรวดัและประเมินผลทุกระดับ ให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เตม็ตำมศักยภำพ 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดบัปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตำม 
ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 
1 ภำษำ 
5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวดัและประเมินผลที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำร
เรียนรู้ 

2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำให้มีพฒันำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ให้มี
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
ตำมช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
2.4 ส่งเสริมกำรจดักำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคดิวิเครำะห์คิดแกป้ัญหำ 
และคิดสร้ำงสรรค ์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร ์

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรทำงดำ้น
ร่ำงกำย อำรมณ์จติใจ สงัคม สติปัญญำและพรอ้มเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่
สูงข้ึน 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมีทักษะ กำรอ่ำน  
กำรเขียนผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกเขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกจิกรรมส่งเสริมรักกำรอำ่น 
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ผลกำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำต ิ(NT) ด้ำนภำษำด้ำนค ำนวณ และดำ้นเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50  
ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มข้ึนจำกปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปในแต่ละกลุ่มสำระ  
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรยีน มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์คิดแก้ปัญหำและคิด
สร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.7 สนับสนุนกำรผลิต จดัหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
หลำกหลำยรวมทั้งกำรพฒันำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเตม็
ศักยภำพ 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศกึษำขั้นพื้นฐำนสอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 2.8 ส่งเสริมกำรจดัหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำ
สำมัญ เช่น ทวศิึกษำ (Dual Education) หลักสูตรระยะ
สั้น 

13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตรแ์ละ
จิตวิทยำศำสตรใ์ห้กับนักเรียน 

 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผูด้้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพดว้ยรูปแบบที่เหมำะสม 

14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำผลิต จดัหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุด 
และแหล่งเรียนรู้ 

 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อ
กำรศกึษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรม 

15. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพอยำ่งน้อย  
1 หลักสูตร 

3. สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 
 

3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำตติำมโครงกำร 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ไดร้ับกำรส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศกัยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 

ในด้ำนตำ่ง ๆ 
17. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและ
กำรประกอบอำชีพ 

 3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชงิบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น
สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) เพื่อ
พัฒนำกระบวนกำรคดิและกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมเพื่อ
สร้ำงมูลคำ่เพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

18. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำตติำมโครงกำร PISA 
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัย
และนำผลกำรวจิัยไปใชพ้ัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจดักำรศกึษำ 19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ 
ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 

 4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสตูรกระบวนกำร
เรียนรู้กำรวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีกำรวจิยัใน 
ชั้นเรียน 

20.ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
(STEM Education)มีนวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลคำ่เพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 

  21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนวจิัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

  22. ร้อยละ 100 ของครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
มีวิจัยในชั้นเรียนและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ 
กำรวัด และประเมินผล 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ให้สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 

1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถ 
จัดกำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพทั้งระบบเชื่อมโยงกับกำร
เลื่อนวิทยะฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE 
Online (Teachers and Educational Personnels 
Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับ
กำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ที่ทันสมัย 

2.พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธภิำพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

2.1 พัฒนำระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ในกำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุ
แต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำงแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจใน
กำรท ำงำน 
 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำกำรจดักำรเรยีนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรปูแบบ
ที่หลำกหลำย 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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  3. ร้อยละ 100 ของสำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

มีแผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งตรง
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
4. ร้อยละ 100 ของสำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มีระบบกำรประเมินและกำรพัฒนำครูผูช้่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

 

  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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นโยบายที่ 4 ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรยีนอย่างเท่าเทียม ทั่วถงึ และลดความเหลื่อมล้ า 

กลยุทธ ์ แนวทำง ตัวชี้วดัควำมส ำเรจ็ 
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศกึษำที่มีคุณภำพ 1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำ

รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
1. ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนภำคบังคับได้รับ
โอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอยำ่งทัว่ถึง   
มีคุณภำพและเสมอภำค 

 1.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบ
ส่งเสริมควำมประพฤตินกัเรียน ระบบคุ้มครอง นกัเรียนและ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสงัคม 

2. ร้อยละ 90 ของประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร          
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 

2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 2.1 ประสำนหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องในกำรจดักำรศกึษำส ำหรับ
เด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เดก็ไร้สัญชำติ
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงดำ้ว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจำตัว
ประชำชน เป็นต้น 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจดักำรศกึษำให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยำ่งทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคณุภำพ
กำรศกึษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT) กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศกึษำดว้ยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพในระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำเต็ม 

ตำมศักยภำพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำเต็ม 
ตำมศักยภำพในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนได้รับกำรศกึษำที่เหมำะสม 
เต็มตำมศักยภำพ 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนได้ใช้เทคโนโลย ี
ทำงกำรศึกษำ 

  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์ แนวทำง ตัวชี้วดัควำมส ำเรจ็ 
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิต 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติใน
กำรดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจดักิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสรำ้งจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน ำแนวคิด ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคสว่นต่ำง ๆ  
ในกำรอนรุักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย
ควำมรว่มมือกับภำคสว่นต่ำง ๆ ในกำรอนุรกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย  
1 เครือข่ำยขึ้นไป 
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ 

1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผนกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติกำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลกัธรรมำภิบำล 
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยเพื่อกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน
เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
1.4 สรำ้งควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของ
พื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤติทำงกำรศึกษำโรงเรียนประชำรฐั 
(ดีใกล้บ้ำน), โรงเรียนคณุธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำน
กำรศกึษำพิเศษ สถำนศกึษำและองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับใชจ้่ำยงบประมำณ  
เพื่อกำรบริหำรจดักำรทีม่ีประสิทธิภำพ มีกำรก ำกับติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจดัท ำแผน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับไดร้ับ 
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภท 
มีกำรพัฒนำกำรจดักำรศกึษำตำมบริบทของพื้นที่ 
5. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ที่มีประสิทธิผล 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๒. สรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร 
แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐำน(Area-based Management) 
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ 
“CLUSTERs”เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมกีำรบรหิำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วมอยำ่งเข้มแข็ง 

 2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจดัท ำแผนบูรณำกำรจัด
กำรศกึษำรว่มกับสำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนบูรณำ
กำรจดักำรศึกษำ 

 2.3 สรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศกึษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสรมิ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนยพ์ัฒนำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สหวิทยำเขตกลุ่มโรงเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย 
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศกึษำ 
อย่ำงน้อย 1 เครอืข่ำยขึ้นไป 

 2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรฐั
อย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมกีำรสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชำรฐั 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ

สำธำรณชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสรำ้งควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนกำรก ำกับดูแล ตลอดจน
กำรมีสว่นร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน   
ให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจสร้ำงควำมตระหนักในกำรจัด
กำรศกึษำขั้นพื้นฐำนกำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรประสำน
ข้อมูล กับสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศกึษำในกำร
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปีพุทธศักรำช 2563 - 2565 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ส่วนที่ 5 
โครงการและงบประมาณ 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา 
เพื่อความมั่นคง 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  150,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 150,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 90,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
4 โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ”ป้องกันการทุจรติ” 
150,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 150,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 292,180 กลุ่มส่งเสริมฯ 

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

27,580 กลุ่มกฎหมายฯ 

8 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

55,300 กลุ่มส่งเสริมฯ 

9 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง ” 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

15,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 รวม 1,180,060  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้ง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่นและพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน 

อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
3 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
4 โครงการ เร่งรัดพัฒนาคณุภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
5 กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 750,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
6 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

(Boot Camp) 
750,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

7 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศกึษา 

900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
 

8 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
9 
 

 

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

10 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนสะเต็มศึกษา  
(STEM Education) 

600,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
12 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปี

การศกึษา 2564 
385,600 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 รวม 7,285,600  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการพัฒนาประสทิธภิาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

450,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคลฯ 

2 โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม ให้ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” 

300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3 โครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

150,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4 โครงการพัฒนาเจา้หน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรยีน 150,000 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

450,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคลฯ 

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย 

60,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

7 โครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

100,000 
 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

27,580 กลุ่มอ านวยการ 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษาสู่สังคม
ดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0 

25,000 กลุ่ม ICT 

10 โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียน  
สพป.พะเยา เขต 2 
 

27,580 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

11 โครงการส่งเสริมยกย่องเชดิชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

5,000 กลุ่มพัฒนาครฯู 

12 โครงการบริหารงานบุคคลสัญจรและออนไลน์ 
 

50,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

13 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ดา้นการนิเทศ
ภายใน และการบริหารจดัการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

60,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2 
 

74,780 กลุ่มพัฒนาครฯู 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

15 โครงการการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ Active Learning ผ่าน
กระบวนการชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชพีในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 

41,082 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

16 โครงการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการประเมนิผู้เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 2022 

10,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 รวม 1,939,940  
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรยีนอย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึงและลดความเหลือ่มล  า 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ สพป.พะเยา เขต 2 150,000 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การศึกษาเพื่อมีงานท า)            

ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษา 
150,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 150,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาบนพื้นที่สูงและถ่ินทุรกันดาร 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 

ปีงบประมาณ 2565 
34,020 กลุ่มส่งเสริม 

7 โครงการการด าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน 
ปีงบประมาณ 2565 

18,000 กลุ่มส่งเสริม 

8 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด 
สพป.พะเยา เขต 2 

10,750 กลุ่มส่งเสริม 

 รวม 1,112,770  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการนวัตกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ 
(Zero Waste school) 

150,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 โครงการขยายผลพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใชพ้ลังงานการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อขยายผลความรู้
ด้านการจดัการขยะ ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและชุมชน 

150,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

90,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 540,800 กลุ่มส่งเสริมฯ 
 รวม 930,800  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาจากทุกภาค 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศกึษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2 โครงการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 

300,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

150,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน สพป.พะเยา เขต 2 

90,000 กลุ่มอ านวยการ 

5 โครงการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน 
พัสดุ และการด าเนินงานของ สพป.พะเยา เขต 2 โรงเรียน 
ในสังกัด 

90,000 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

6 โครงการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ 
การปฏิบัติงานประจ าป ี

150,000 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยกลุ่มโรงเรยีน 1,500,000 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
8 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 150,000 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านนโยบายและแผน

ของ สพป.พะเยา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
55,160 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 

10 โครงการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

36,020 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11 โครงการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศกึษา  
สพป.พะเยา เขต 2 

20,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

12 โครงการนิเทศ ตดิตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

70,480 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 รวม 2,911,660  
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคง 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั สนองตัวชี้วดั 

หน่วยนับ 2563 2564 2565  

1 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการลูกเสือ 

ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมลกูเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาดได้ตามกระบวนการและข้ันตอนตามคูม่ือจัดกิจกรรม  
มีระเบียบวินัย ซื้อสัตย์ คุณธรรม และมีจิตอาสา 

ร้อยละ 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ ์
ในโรงเรียน 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีโครงการจัดกิจกรรมความรู้
เรื่องสหกรณ์โรงเรียนรวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องสหกรณ์
เพียงพอตามศักยภาพ และต้องมีกิจกรรมในภาคปฏิบัติ 

ร้อยละ 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมสภานกัเรียนปลูกฝัง

และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สมานฉันท์สันติวิธี 
ร้อยละ 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา. 
”ป้องกันการทุจริต” 

ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
ความสามคัคี สมานฉันท์สันติวิธตี่อต้านการทุจรติคอรัปชั่นและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 90 95 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5 

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม 
จริยธรรมและน้อมน าแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคง 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั สนองตัวชี้วดั 

หน่วยนับ 2563 2564 2565  

6 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ร้อยละของสถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ร้อยละ - - 90 กลุ่มส่งเสริมฯ 

7 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การด าเนินการทางวินัยขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาเพื่อ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

ร้อยละ - - 80 กลุ่มกฎหมายฯ 

8 
โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย 
สภานักเรียนในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

ร้อยละของสถานศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้
ครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ - - 80 กลุ่มส่งเสริมฯ 

9 

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา  
ต่อยอดตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ 
และความหวัง ” ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

ร้อยละของสถานศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือสิ่งแวดล้อมศกึษา หรือ 
อารยเกษตร “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง” ร้อยละ - - 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 
สนอง
ตัวชี้วดั 

หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

1 โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอา่นและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีนิสัยรักการอา่น สถานศึกษาทุกโรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่นและพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

3 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

4 โครงการ เร่งรัดพัฒนาคณุภาพผู้เรียนสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตร ์

ร้อยละของครู ไดร้ับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาทักษะ เทคนิคด้านการ
เรียนการสอบด้านคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

5 กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนในสังกัดระดับ ก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทาง 
ด้านรา่งกาย อารมณ์จติใจ สังคม สติปัญญาและพร้อมเข้าสู่การเรียน 
ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

6 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 

ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในสังกัดไดร้ับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 
สนองตัวชี้วดั 

หน่วยนับ 2563 2564 2565 

7 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพการศกึษา 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสังกดัชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET 
เพิ่มขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นจากปีการศกึษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 3 3 3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8 
 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศกึษา 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ได้ถูกต้อง   

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

9 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และ
เศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ร้อยละของผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน 
การการพัฒนา การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในเชิงเศรษฐศาสตร ์(Economic 
Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

10 โครงการขับเลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร้อยละของนักเรียน มีทกัษะวิชาการ วิชาชีพ เตม็ตาม
ศักยภาพมีความสามารถตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้
ตามมาตรฐานหลักสูตรฯ 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 
สนองตัวชี้วดั 

หน่วยนับ 2563 2564 2565 

12 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการของ  
สพป.พะเยา เขต 2 ได้เข้ารับการทดสอบ 

ร้อยละ - - 80 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาประสทิธภิาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
มีความรูค้วามสามารถในการบริหารงาน  
ทั้ง 4 ด้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมให้ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
"โรงเรียนคุณธรรม" 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

3 โครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีแผนพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา ใช้ในการบริหารจดัการ
และด าเนินการในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนโยบายและแผน 

4 โครงการพัฒนาเจา้หน้าที่การเงินและพัสดุ
โรงเรียน 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ไดร้ับการ
พัฒนาด้านบัญชี งานการเงิน พัสดุของโรงเรียน 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ในส านักงาน
เขตพื้นที่ ได้รับส่งเสริมสนับสนุน การอบรม 
พัฒนาตัวเอง ให้มีทักษะในงานปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ร้อยละของครูผู้ช่วยได้รบัการพัฒนาทกัษะใน
การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 โครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละของสถานศึกษา มีการส่งเสริม 
การด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  



71 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

8 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ ์ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ร้อยละของเครือข่ายประชาสัมพันธ ์ได้จดัท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนทางสื่อดิจิตอลต่าง ๆ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มอ านวยการ 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางศึกษา 
สู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบ 
ราชการ 4.0 

ร้อยละของแกนน าบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ปรับเข้าสู่การท างานที่เป็นระบบดิจิทัล 

ร้อยละ 80 90 100 กลุ่ม ICT 

10 โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุโรงเรียน สพป.พะเยา เขต 2 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
พัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการส าคัญของการบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและการพัสดุ ตาม
ระเบียบ ประกาศกฎกระทรวงโดยละเอียด 
 

ร้อยละ 80 90 100 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

11 โครงการส่งเสริมยกย่องเชดิชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของข้าราชการครแูละบุคลากรทาง 
การศกึษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไดร้ับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรต ิ
 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มพัฒนาครฯู 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

12 โครงการบริหารงานบุคคลสัญจรและ
ออนไลน ์

ร้อยละของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

13 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ดา้นการนิเทศภายใน และ
การบริหารจัดการโดยใชร้ะบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา 

ร้อยละของสถานศึกษามผีลการประเมิน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.พะเยา เขต 2 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร 38 ค 
(1) และ (2) สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ได้รับ
การพัฒนาดา้นการปฏิบัติงานงานและเกิดการ
พัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มพัฒนาครฯู 

15 โครงการการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
Active Learning ผา่นกระบวนการชุมชน
การเรียนรูท้างวชิาชพีในสงักัด สพป.พะเยา 
เขต 2 
 

ร้อยละของสถานศึกษา เกิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

16 โครงการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับ
การประเมินผู้เรียนร่วมกบันานาชาต ิ(PISA) 
2022 

ร้อยละของครูผู้สอนระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี
ความรูค้วามเข้าใจสามารถใช้เครื่องมือวดัและ
ประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องการ
ประเมินนักเรียนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  (PISA) 2022 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
 
รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิาร
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

1 โครงการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
สพป.พะเยา เขต 2 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดจัดเก็บข้อมูลระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศสถานศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครุภัณฑ์ ขอ้มูลสิ่งก่อสร้าง 
ในระบบโปรแกรม Obec-Smis , M-Obec และ B-Obec 
 
 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิาร
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดั
การศกึษาเด็กพิเศษเรียนร่วม 

ร้อยละของที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสสามารถพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพรายบุคคล 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 
 

100 
 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
(การศึกษาเพือ่มีงานท า) ในกลุ่ม 
เด็กด้อยโอกาสในสถานศกึษา 

ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามหีลักสูตรหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะชพีส าหรับเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา อยา่งน้อย 1 หลักสตูร 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

4 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรยีนที่ตรวจพบในพื้นที่เสีย่ง 
มีพฤติกรรมที่เสี่ยงด้านยาเสพติด ดา้นเพศ และการออกกลางคัน
ลดลง 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
บนพื้นที่สูงและถ่ินทุรกันดาร 

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 
ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละของสถานศึกษา ได้เข้ารับการอบรมงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

7 โครงการการด าเนินงานคัดกรอง
นักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละของสถานศึกษา ด าเนินการคดักรองและจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนยากจนได้ครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามก าหนดเวลา และ
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิาร
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

8 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอาหาร
กลางวันในโรงเรียนสังกัด สพป.พะเยา 
เขต 2 

ร้อยละของครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียน
สามารถจดัท าเมนูหมุนเวียนและพัฒนาต ารับอาหารให้อาหาร
กลางวันโรงเรียนมีบรรทดัฐานดา้นคุณค่าสารอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานไดด้้วยตนเอง สามารถจดัเมนูอาหารกลางวันและใช้
โปรแกรม Thai School Lunch และวิธีการจดัซื้อจัดจา้งตามคู่มอื
การด าเนินงาน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้
อย่างมี  ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

1 โครงการนวัตกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ 
(Zero Waste school) 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริม สนับสนนุ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรูต้่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

2 โครงการขยายผลพัฒนาศูนย์  
การเรียนรู้ลดใชพ้ลังงานการจดัการ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาเพื่อขยายผลความรูด้้าน
การจดัการขยะ ลดใช้พลงังานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาและชุมชน 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด จดักิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและขยาย
ผลสู่ชุมชน 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร
ที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบ 
การจดัการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนทีด่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถานศึกษาในสังกัด 8 แห่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
อนุรักษ์พันธุพ์ืช 

จ านวน 8 8 8 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

1 โครงการนิเทศติดตามและประเมินการ
จัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศกึษาทั้งระบบ 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีกิจกรรมส่งเสรมิการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ O-Net และ NT 
ข้อสอบกลาง การสอบอ่าน สอบเขียนอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net และ 
NT สูงกว่าระดับชาติ  
 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2 โครงการพัฒนาการป้องกันและ
ปราบปรามทุจรติ สังกัด            
สพป.พะเยา เขต 2 

ร้อยละของการประเมินผล ITA ของเขตพื้นที่ผ่านการ
ประเมินจากส่วนกลางทกุตัวชีว้ัด 

ร้อยละ 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาพะเยา   เขต 2 

ร้อยละผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลการทาง
การศกึษาทุกคนในสังกัด ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาด้านคณุธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และมาตรฐานการปฏิบัตงิาน สพป.
พะเยา เขต 2 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏบิัติงานในเขตพื้นที่ได้รับการ
พัฒนา และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
การบริหารและมาตรฐานการปฏิบัติเขตพื้นที่ 
 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มอ านวยการ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

5 โครงการนิเทศติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน พัสด ุและ
การด าเนินงานของ สพป.พะเยา เขต 2 
โรงเรียน 
ในสังกัด 

ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ  
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
และการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ที่ทางราชการก าหนด 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

6 โครงการตดิตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

ร้อยละของการตรวจตดิตามประเมินผลการจัด
การศกึษาของ สพป.พะเยาเขต 2 ผ่านการประเมนิ
จากส่วนกลางทุกหน่วยงาน ผ่านทุกนโยบาย จุดเน้น 
และทุกตัวชี้วดั 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
โดยกลุ่มโรงเรียน 

ร้อยละของกลุ่มโรงเรียนได้บริหารจดัการและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามข้อตกลงตาม
ตัวชี้วดัระหวา่งกลุ่มโรงเรียนกับ 
สพป.พะเยา เขต 2 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
และกลุ่มนโยบายและ

แผน 

8 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามบรบิท
ของแต่ละพื้นที่ 
 

ร้อยละ 85 95 100 กลุ่มนโยบายและแผน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 

สนองตัวชี้วดั 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานดา้นนโยบายและแผนของ 
สพป.พะเยา เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวนแผนปฏิบัติการตา่ง ๆ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ที่เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. 

จ านวน 3 3 3 กลุ่มนโยบายและแผน 

10 โครงการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก  
ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
(รวม 2 ครั้ง) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11 โครงการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจดัการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 

ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให ้
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

12 โครงการนิเทศ ตดิตาม เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการนิเทศติดตาม 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

  
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใชก้ระบวนการลูกเสือ 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.โครงการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
3.โครงการส่งเสริมกจิกรรมสภานักเรียน 30,000 30,000 30,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
”ป้องกันการทุจริต” 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
6.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - 292,180 กลุ่มส่งเสริมฯ 
7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

- - 27,580 กลุ่มกฎหมายฯ 

8.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา  
ประจ าปี 2565 

- - 55,300 กลุ่มส่งเสริมฯ 

9.โครงการอารยเกษตร สบืสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง ” ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

- - 15,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 

300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3.โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศกึษา 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
4.โครงการ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5.กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 250,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
6.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 250,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
7.โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศกึษา 

300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8.โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศกึษา 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
9.โครงการพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

10.โครงการขับเลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนสะเต็มศึกษา                 
(STEM Education) 
 

200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

11.โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
12.โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
ปีการศึกษา 2564 

- - 385,600 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

150,000 150,000 150,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา"
โรงเรียนคุณธรรม" 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3.โครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
4.โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
5.โครงการพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

150,000 150,000 150,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย 20,000 20,000 20,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

7.โครงการการพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- - 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสมัพันธ์ ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

- - 27,580 กลุ่มอ านวยการ 

9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษาสู่สังคม
ดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0 

- - 25,000 กลุ่ม ICT 

10.โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียน  
สพป.พะเยา เขต 2 

- - 27,580 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

11.โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา - - 5,000 กลุ่มพัฒนาครฯู 
12.โครงการบริหารงานบุคคลสัญจรและออนไลน์ - - 50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13.โครงการการพัฒนาศกัยภาพผู้บริหารสถานศกึษา ดา้นการนิเทศภายใน 
และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 

- - 60,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

14.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2 - - 74,780 กลุ่มพัฒนาครฯู 
15.โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 

- - 41,082 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

16.โครงการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการประเมินผู้เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 2022 

- - 10,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ สพป.พะเยา เขต 2 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กพเิศษเรียนร่วม 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
3.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ(การศึกษาเพื่อมีงานท า)ในกลุ่มเด็กด้อย
โอกาสในสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นที่สูงและถ่ินทุรกันดาร 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
6.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 
ปีงบประมาณ 2565 

- - 34,020 กลุ่มส่งเสริม 

7.โครงการการด าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2565 - - 18,000 กลุ่มส่งเสริม 
8.โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด  
สพป.พะเยา เขต 2 

- - 10,750 กลุ่มส่งเสริม 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุ่มรับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการนวตักรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.โครงการขยายผลพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ลดใชพ้ลังงานการจดัการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อขยายผลความรูด้้านการจัดการ
ขยะ ลดใช้พลังงานและการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
และชุมชน 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารทีด่ีในโรงเรียนประถมศึกษา 30,000 30,000 30,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
4.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - - 540,800 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.โครงการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศกึษาทั้งระบบ 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

2.โครงการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามทุจรติ สังกดั สพป.พะเยา 
เขต 2 

100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  
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งาน/โครงการ 
ปีที่ด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4.โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สพป.พะเยา เขต 2 

30,000 30,000 30,000 กลุ่มอ านวยการ 

5.โครงการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงานการเงินพัสด ุ 
และการด าเนินงานของ สพป.พะเยา เขต 2 โรงเรียนในสังกัด 

30,000 30,000 30,000 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

6.โครงการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ 
การปฏิบัติงานประจ าป ี

50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

7.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
8.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดา้นนโยบายและแผนของ  
สพป.พะเยา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - 
55,160 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 

10.โครงการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- - 
36,020 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11.โครงการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 - - 20,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
12.โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

- - 
70,480 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565  



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

ส่วนที่ 6 

การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ก าหนดการติดตามตรวจสอบการท างาน 
ร่องรอยข้อมูลที่สะท้อนสภาพการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น  
ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย การให้บริการ  และตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2563 – 2565  สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กระบวนการขับเคลื่อนการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ

ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้ งเจ้าภาพหลัก          

เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม

ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี                    

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงานและ

การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้  

ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทุกระดับ

รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี              

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

อย่างเคร่งครัด 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

การประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมภูนาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
ท่ี 428 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

……………………………………………………… 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำง   
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ในระยะ 3 ปี                   
และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2564 - 2565) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 

1. นำยชำญชัย  ทองแสน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยชนธัญ  ติ๊บเมืองมำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

กรรมกำร 

3. นำยมรกต  อนุเครำะห์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

กรรมกำร 

4. นำยนิคม  กีรติวรำงกรู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

กรรมกำร 

5. นำยสุจินต ์ สคุันธนปัญญำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลฯ กรรมกำร 
6. นำยอุเทน  มะโนชัย              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์                               กรรมกำร 
7. นำงกชพร  ค ำวงษำ               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ                  กรรมกำร 
8. นำงเกตุสดุำ  โพธิ์แกว้            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
9. นำงสำวจิตติมำ ค ำลอื ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
10. นำงนีรชำ  สมฤทธิ ์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
11. นำยบุญสิน  สุปันตำ              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ

ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำทำงไกลฯ        
กรรมกำร 

12. นำงพิสทุธำ  ชัยชนะ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ  
   
 /13. จ่ำสิบโท... 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 

 
 
 

13. จำ่สิบโทสุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี  

กรรมกำร 

14. นำงสุทธิรดำ  เจริญพิทยำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
15. นำงนงครำญ  ไชยวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
16. นำยสรุพงษ์  ปัญญำอุดมกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
17. นำงสกำวรัตน์  ไกรมำก ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                  กรรมกำร 
18. นำงสำวเฟย  ฤดีใจ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
19. นำยสรุวัฒน์  เมืองมูล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
20. นำงปฤษณำ ด ำรงคช์ีพ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
21. นำงสำววำรรีัตน์  สติรำษฎร์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
22. นำงนิศำกร  สมฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
23. นำงช่อเพชร  วงศช์ยั ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
24. นำงปิ่นนรำ  ชื่นวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
25. นำงสำวชนัญชดิำ  วงศ์ใหญ่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
26. นำงสำวธรีวรรณ จนัทร์วิชชำพร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
27. นำงสำวสุพิน  ไชยจ ำเริญ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
28. นำงอรทัย  ชินหำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

29. นำงขวัญเรือน  ยะกะจำย 
30. นำงกัญญำภัทร  ไชยมงคล 
31. นำงสำวมำรยำท  ภูภ่ัทรพงศ ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

32. นำยพสิษฐ์  ธนัชพรนิวัตน์ อัตรำจ้ำง              ผูช้่วยเลขำนุกำร 

 ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ทบทวนและพิจำรณำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส ำเร็จลุล่วงและ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที ่13 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564 
 
 

     (นำยชำญชัย  ทองแสน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 




