
 



    

คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีบทบาท หน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพตาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง และพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลยุทธ์ เป้าหมาย ท่ีสนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 นโยบาย ได้แก่  

 นโยบายท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายท่ี 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำ 
      ทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่าน ท้ังในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 
              สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 สภาพท่ัวไป 
 

1 
  คณะผู้บริหาร  2 
  ผู้อำนวยการกลุ่ม 3 
  องค์คณะบุคคล 4 
  พิกัดโรงเรียนในสังกัด 5 
  สภาพทางภูมิศาสตร์  10 
  ข้อมูลแสดงสภาพการจัดการศึกษา 11 
  ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 15 
ส่วนที่  2 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

17 

ส่วนที ่ 3 ผลการดำเนินงาน  
  นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 19 
  นโยบายท่ี 3    พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2๗ 
  นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความ เหล่ือมล้ำทางการศึกษา   
4๕ 

  นโยบายท่ี 5   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5๓ 
  นโยบายท่ี 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ   5๔ 
 คณะผู้จัดทำ     ๖๐ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพท่ัวไป  

  

 

           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 ต้ังอยู่เลขท่ี 17 ถนนจุน – ปง
ตำบลจุน อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา รหั สไปรษณี ย์  56150 โทร.0-5407-9867, 0-5407-9869 
โทรสาร  0-5442-1186  Website: http//phaya02.obec.go.th เป็น ส่วนราชการสังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการการศึกษา    
ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา          
ในสังกัด ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)   
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คณะผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

                       
 

 

นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นายเสมอ  วงค์พุฒ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นายมรกต  อนุเคราะห ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นายนิคม  กีรติวรางกูร 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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ผู้อำนวยการกลุ่ม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 
 
 
 

 
        นายอุเทน   มะโนชัย                                               นางเกตุสุดา   โพธิ์แก้ว                                         นางสาววรนันท์   รวมสุข  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย                            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ กลุ่มบริหารงานบุคคล                        ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                          

 
 
 
 
 
 

                                                นางจิตติมา    คำลือ                                                 นางกชพร    คำวงษา 
 
                                                                       ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                     กลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา 
  

 
 
 
 

 
          
        นางณิรชา    สมฤทธิ์                                            นายบุญสิน  สุปินตา                                            นางพิสุทธา        ชัยชนะ                                  
       หน่วยตรวจสอบภายใน                                ปฏิบัติหน้าที่ ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา                              ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
                                                                         ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ                                                                  

 
 
                                             
 
 

 
                                                          
                                                                                 จ.ส.ต.สุพจน์  ชัยชนะ 
                                                                   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ กลุ่มกฎหมายและบังคับคดี 

 

 
    นายสุจินต์   สุคันธนปัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                          
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                          
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องคค์ณะบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
1. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล       ผอ.สพป.พะเยา เขต 2                       ประธานกรรมการ 
2. นายวินัย  พงษ์ช้าง       ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ       กรรมการ 
3. นายกฤชธนพล พรชนะวัฒนา   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน           กรรมการ 
4. นายศิวพร  จติกุล       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย            กรรมการ 
5. นายอภิชัย ศรีเพชร       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน           กรรมการ 
6. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล           กรรมการ 
7. นายณรงค์  สุปินะเจริญ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา           กรรมการ 
8. นายอวยชัย รัตนแพทย์      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม       กรรมการ 
9. นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ     กรรมการ 

    และเลขานุการ 

ประธานกลุ่มโรงเรยีน 
1. นายวสัน ดาวศรประศาสน์  ประธานกลุ่มโรงเรียนจุน 1 
2. นางสุรางค์ ตันกูล   ประธานกลุ่มโรงเรียนจุน 2  
3. นายทัชธรรม   สิงห์แก้ว   ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 1 
4. นายอดุลย์    สิงห์คำ                   ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 2 
5. นายสุริยันต์   อินทเจริญศานต์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ  1 
6. นายสมบัติ    ราษี   ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ  2 
7. นายณรงค์  ไชยลังกา  ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน 
8. นายไพฑูรย์    มาวงศ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนภูซาง 
9. นายสำราญ  จันต๊ะ   ประธานกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
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พิกัดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 
 

 
ท่ี 
 

รหัส  smiss ชื่อโรงเรียน ลองติจูด (x) ละติจูด (y) 

1 1056320069 บ้านสร้อยศรี 19.34272683 100.1689061 
2 1056320070 บ้านดอนมูล 19.32447688 100.175906 
3 1056320064 บ้านจุน 19.30312866 100.1634655 
4 1056320065 บ้านห้วยกั้ง 19.32627243 100.1433557 
5 1056320076 บ้านร่องแมด 19.45041503 100.1296966 
6 1056320077 บ้านสันหลวง 19.42851787 100.1356479 
7 1056320078 บ้านห้วยไคร้ 19.42937866 100.1819062 
8 1056320079 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 19.4508491 100.1971984 
9 1056320068 บ้านแม่ทะลาย 19.26170524 100.1899352 

10 1056320066 บ้านธาตุขิงแกง 19.29458491 100.1881601 
11 1056320067 บ้านแม่วังช้าง 19.28169728 100.2237074 
12 1056320071 บ้านร่องย้าง 19.43215112 100.0890515 
13 1056320072 บ้านเวียงลอ 19.44879844 100.0932892 
14 1056320073 บ้านศรีเมืองชุม 19.4300879 100.0800731 
15 1056320074 บ้านน้ำจุน 19.44519436 100.1096298 
16 1056320080 บ้านพวงพะยอม 19.4796022 100.095739 
17 1056320082 บ้านสักลอ 19.52038697 100.1031652 
18 1056320083 บ้านสักทุ่ง 19.52446173 100.106749 
19 1056320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 19.34078977 100.123035 
20 1056320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 19.35455954 100.1293757 
21 1056320059 บ้านกิ่วแก้ว 19.38333434 100.0870595 
22 1056320057 บ้านปงสนุก 19.3923578 100.1293167 
23 1056320060 บ้านยางขาม 19.38592755 100.1666408 
24 1056320090 บ้านวังเค็มใหม่ 19.53900373 100.3128543 
25 1056320092 บ้านดอนลาว 19.52230253 100.3474922 
26 1056320094 ปัวพิทยา 19.5256413 100.3296016 
27 1056320095 บ้านร่องค้อม 19.50425765 100.3422945 
28 1056320105 บ้านปัวศรีพรม 19.4686153 100.3464965 
29 1056320106 บ้านฝายกวาง 19.4780305 100.3318278 
30 1056320111 บ้านแม่ต๋ำ 19.48202825 100.2441857 
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ท่ี 
 

รหัส  smiss ชื่อโรงเรียน ลองติจูด (x) ละติจูด (y) 

31 1056320112 บ้านแวน 19.48963694 100.2696658 
32 1056320118 บ้านสันปูเลย 19.56918807 100.2083533 
33 1056320119 บ้านปางมดแดง 19.52863529 100.1636804 
34 1056320113 ชุมชนบ้านเชียงบาน 19.51047911 100.2811152 
35 1056320114 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 19.52065249 100.2856932 
36 1056320116 บ้านผาฮาว 19.46194767 100.2794577 
37 1056320117 บ้านหัวทุ่ง 19.48098686 100.297937 
38 1056320100 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 19.56237916 100.3670923 
39 1056320091 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 19.52236144 100.3618227 
40 1056320093 บ้านโจ้โก้ 19.51254004 100.3686194 
41 1056320098 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา 19.4916242 100.3618951 
42 1056320096 บ้านใหม่ร่มเย็น 19.53152139 100.3694696 
43 1056320097 บ้านปางถ้ำ 19.50149766 100.4561447 
44 1056320110 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 19.4079945 100.3851828 
45 1056320104 บ้านถ้ำผาลาด 19.42936309 100.3589846 
46 1056320099 บ้านต้นผ้ึง 19.4723607 100.4899349 
47 1056320101 บ้านคะแนง 19.4277762 100.4689872 
48 1056320102 บ้านน้ำมิน 19.4253891 100.4315486 
49 1056320103 บ้านแฮะ 19.4018771 100.3981869 
50 1056320088 บ้านไชยพรม 19.50565462 100.3155136 
51 1056320089 บ้านปี ้ 19.49151007 100.3447473 
52 1056320087 บ้านพระนัง่ดิน 19.49517672 100.3256869 
53 1056320086 บ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 19.52319109 100.3014735 
54 1056320084 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 19.53585755 100.292088 
55 1056320085 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง 19.5425275 100.2974008 
56 1056320108 บ้านแวนโค้ง 19.40277711 100.3025586 
57 1056320107 บ้านทุ่งหล่ม 19.46360416 100.3219328 
58 1056320120 บ้านหนองบัวเงิน 19.53126594 100.2082908 
59 1056320122 บ้านจำบอน 19.53708673 100.2480326 
60 1056320121 บ้านผาลาด 19.51121581 100.223819 
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๗ 
 

 
ท่ี 
 

รหัส  smiss ชื่อโรงเรียน ลองติจูด (x) ละติจูด (y) 

61 1056320123 ชัยชุมภู 19.46780317 100.2097397 
62 1056320124 บ้านไชยสถาน 18.87611549 100.3077895 
63 1056320125 บ้านท่าม่าน 18.87463698 100.2965938 
64 1056320126 ชุมชนบ้านหลวง 18.89353727 100.3104268 
65 1056320127 บ้านหล่ายทุ่ง 18.9012438 100.3007674 
66 1056320128 บ้านปงสนุก 18.87446374 100.286863 
67 1056320131 บ้านบ่อเบี้ย 18.84828895 100.1684484 
68 1056320129 อนุบาลเชียงม่วน 18.8827415 100.2785142 
69 1056320135 บ้านท่าฟ้าใต้ 19.01012966 100.2759871 
70 1056320137 บ้านนาบัว 18.97938722 100.1438264 
71 1056320136 บ้านทุ่งมอก 18.9184829 100.2761074 
72 1056320132 บ้านสระ 18.93831714 100.2422387 
73 1056320133 บ้านทุ่งหนอง 18.94221416 100.2624644 
74 1056320134 บ้านท่าฟ้าเหนือ 19.0191006 100.2877449 
75 1056320187 บ้านวังบง 19.159627 100.3476743 
76 1056320220 บ้านใหม่น้ำเงิน 19.2979369 100.3274284 
77 1056320221 ชุมชนบ้านดอนไชย 19.26106962 100.3678346 
78 1056320223 บ้านควรเก๊าเงา 19.26866883 100.3773262 
79 1056320218 บ้านเล้ียว 19.24145389 100.3634077 
80 1056320219 บ้านแบ่ง 19.24830526 100.3688121 
81 1056320217 บ้านปัว 19.24740395 100.3483555 
82 1056320222 บ้านปางผักหม 19.33327182 100.3173573 
83 1056320188 บ้านสีพรม 19.15258417 100.3268111 
84 1056320190 บ้านป่าคา 19.15631761 100.313148 
85 1056320191 บ้านใหม่พัฒนา 19.16818516 100.3190768 
86 1056320192 บ้านควรดง 19.16019399 100.2922536 
87 1056320200 บ้านดอนแก้ว 19.22857313 100.3206262 
88 1056320201 บ้านดอนเงิน 19.23819137 100.3309318 
89 1056320202 บ้านหลวง 19.22053427 100.3288989 
90 1056320203 บ้านดอนไชยป่าแขม 19.22942129 100.3522372 
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ท่ี 
 

รหัส  smiss ชื่อโรงเรียน ลองติจูด (x) ละติจูด (y) 

91 1056320204 บ้านหล่ายฝายแก้ว 19.2106079 100.3199329 
92 1056320206 บ้านสันกลางนาดอ 19.27985857 100.371771 
93 1056320208 บ้านแฮะ 19.30008627 100.3904888 
94 1056320210 บ้านทุ่งแต 19.314433 100.352276 
95 1056320184 บ้านหนองท่าควาย 19.18662325 100.3081502 
96 1056320180 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 19.17397329 100.2806343 
97 1056320182 บ้านห้วยแม่แดง 19.20557827 100.2694857 
98 1056320183 บ้านหมุ้น 19.17907909 100.29822 
99 1056320173 บ้านดู่ 19.14242063 100.2742466 

100 1056320174 ชุมชนบา้นบอน 19.13670041 100.2889076 
101 1056320175 บ้านหนุน 19.13321509 100.262707 
102 1056320176 บ้านม่วง 19.1233348 100.2670569 
103 1056320178 บ้านบุญเรือง 19.14847004 100.2938392 
104 1056320179 บ้านห้วยสิงห์ 19.0624932 100.2509039 
105 1056320211 ราชานุเคราะห์ 19.3855896 100.4090685 

106 1056320212 
บ้านใหม่ปางค่า             
(ภูลังกาอนุสรณ์) 

19.33725391 100.4321428 

107 1056320205 บ้านแม่ทาย 19.2623832 100.3178726 

108 1056320215 
บ้านใหม่ปางค่าสาขา    
บ้านห้วยกอก 

19.2574521 100.4900357 

109 1056320197 บ้านขุนกำลัง 19.10951804 100.3881848 
110 1056320198 บ้านสันติสุข 19.04769822 100.4920441 
111 1056320194 บ้านนาอ้อม 19.14965149 100.394824 
112 1056320193 บ้านสบขาม 19.14764046 100.3842751 
113 1056320195 บ้านผาต้ัง 19.11970991 100.3779817 
114 1056320196 บ้านน้ำปุก 19.19866147 100.4596168 
115 1056320252 บ้านสะแล่ง 19.62372304 100.2991745 
116 1056320253 บ้านร้องเชียงแรง 19.60891918 100.2944472 
117 1056320254 บ้านน้ำเป๋ือย 19.59387639 100.297819 
118 1056320255 บ้านดอนไชย 19.60681758 100.3031348 
119 1056320274 บ้านก๊อน้อย 19.57852629 100.3475486 
120 1056320272 บ้านทุ่งกล้วย 19.58844102 100.3747067 
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๙ 
 

 
 
ท่ี 
 

รหัส  smiss ชื่อโรงเรียน ลองติจูด (x) ละติจูด (y) 

121 1056320273 บ้านก๊อหลวง 19.58312037 100.3611491 
122 1056320267 บ้านแกใหม่นิคม 19.60482871 100.3303071 
123 1056320271 บ้านสา 19.59938502 100.3960232 
124 1056320264 ชุมชนบ้านหนองเลา 19.63822593 100.3643204 
125 1056320265 บ้านป่าสัก 19.61769793 100.3461522 
126 1056320262 บ้านสถาน 19.62653811 100.3463644 
127 1056320261 บ้านทุ่งต้ิว 19.64368208 100.352599 
128 1056320266 บ้านแก 19.61054848 100.3231916 
129 1056320256 บ้านสบบง 19.57864868 100.2995861 
130 1056320270 บ้านปง 19.57467203 100.324302 
131 1056320259 บ้านฮวก 19.6844041 100.4051176 
132 1056320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 19.56498139 100.2981269 
133 1056320269 บ้านปงใหม่ 19.6181286 100.3921097 
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ภาพทางภูมิศาสตร์ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  2  มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
133 โรงเรียน มีพื้นท่ีครอบคลุม 5 อำเภอ  คือ  อำเภอจุน   อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน  อำเภอปง และ    
อำเภอภูซาง มีรายละเอียดดังนี้ 

 อำเภอจนุ  ต้ังอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นท่ี  เป็นท่ีต้ังของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีเนื้อที่ประมาณ 571.2 ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็น 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน  
แยกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 5 แห่ง มีประชากรรวม 50,312 คน และมี
สถานศึกษา 24 แห่ง 

 อำเภอเชียงคำ ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของเขตพื้นท่ีการศึกษาห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประมาณ 35 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  707.35  ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเป็น 30 ตำบล 134 หมู่บ้าน  แยกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง เทศบาลตำบล 4 แห่ง                    
มีประชากรรวม 77,054 คน  และมีสถานศึกษา  38  แห่ง 

 อำเภอเชียงม่วน  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเขตพื้นท่ี  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประมาณ  64  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  772.86  ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น  
3  ตำบล  34 หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่งและเทศบาลตำบล  2 แห่ง มีประชากรรวม  
19,032 คน  และมีสถานศึกษา  14  แห่ง 

                    อำเภอปง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นท่ี  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประมาณ   27.31  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  1,783.45  ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเป็น 7  ตำบล  79  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล  6  แห่งและเทศบาลตำบล  3 แห่ง มีประชากร
รวม  52,839  คน  และมีสถานศึกษา  40  แห่ง 

 อำเภอภูซาง  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นท่ี  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประมาณ   43  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  370.20  ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเป็น 5  ตำบล  59  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล   6  แห่งและเทศบาลตำบล  1 แห่ง มีประชากร
รวม  31,975 คน  และมีสถานศึกษา  20  แห่ง 
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ข้อมูลแสดงสภาพการจัดการศึกษา 
  

         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 ต้ังอยู่เลขท่ี  17  ถนนจุน – ปง  
ตำบลจุน   อำเภอจุน   จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์  56150  โทร.0-5407-9867, 0-5407-9869 
โทรสาร  0-5409-9867 -9  Website: http//phaya02.go.th   เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงาน เป็น
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งส่วนราชการ                  
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พุทธศักราช 2546 ข้อ 2 และ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ การกระจายอำนาจ การบริหารจัดการศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  มีเอกภาพในการบริหารจัดการ
ยืดหยุ่นพร้อมรับการปรับเปล่ียนและบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจโดยแบ่งส่วนราชการตาม
โครงสร้าง การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ดังนี้  
              1. กลุ่มอำนวยการ             
 2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
 4. กลุ่มนโยบายและแผน    
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
               10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              พะเยา เขต 2 (จำนวน 73 คน)  ดังนี้ 

ท่ี กลุ่ม 

บุคลากรทางการศึกษา 
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1 ผอ.สพป.พย.2 - 1 - - - - - - - - 1 
2 รอง ผอ.สพป.พย.2 - 3 - - - - - - - - 3 
3 อำนวยการ - 1 - 1 - - 3 7 - - 12 
4 บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 
- 2 3 1 1 - - 4 - - 11 

5 บริหารงานบุคคล - 2 2 2 - 1 1 2 - - 10 
6 นโยบายและแผน - 1 1 1 - - - 2 1 - 6 
7 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
- 2 - 1 1 - - 2 1 1 8 

8 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

- 1 - - - - - - - - 1 

9 นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 

- 13 - - - 1 - 1 - - 15 

10 ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

11 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
- 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

12 งานวินัยและนิติการ - - 2 - - - - - - - 2 
รวมทั้งสิ้น - 27 9 6 2 2 4 20 2 1 73 

 
ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา  เขต 2 ข้อมูล ณ วันท่ี 10  กรกฎาคม  2564 
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ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามขนาด 

ขนาดสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษา ร้อยละ 
ขนาดเล็ก (นร.0-120 คน) 84 63.16 
ขนาดกลาง (นร.121-499 คน) 46 34.58 
ขนาดใหญ่ (นร.500-2,500 คน) 3 2.26 

รวม 133 100 
 
 

ตารางท่ี 3 จำนวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามอำเภอ 
 

อำเภอ จำนวนสถานศึกษา ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวน

ครู 
นร.:
ครู 

นร.:ห้อง 
ชาย หญิง รวม 

จุน 23 208 1,504 1,276 2,780 193 15:1 1:1 
เชียงคำ 38 320 2,558 2,348 4,906 340 15:1 1:1 
เชียงม่วน 13 111 696 586 1,282 89 16:1 1:1 
ปง 40 326 2,034 1976 4,010 267 14:1 1:1 
ภูซาง 19 145 1,019 853 1,872 145 13:1 2:1 
รวม 133 1,110 7,811 7,039 14,850 1,043 15:1 1:1 

 
ตารางท่ี 4  ตารางเปรียบเทียบ จำนวนนักเรียน ครู ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 

ปีการศึกษา 
จำนวน อัตราส่วน 

นักเรียน ครู ห้องเรียน นักเรียน:คร ู นักเรียน:ห้องเรียน 
2562 15,397 1,065 1,111 15:1 14:1 
2563 14,988 1,089 1,129 14:1 14:1 
2564 14,802 1,034 1,110 14:1 14:1 

 
ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา  เขต 2 
        ข้อมูล ณ วันท่ี 10  กรกฎาคม  2564 
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ตารางท่ี 5  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564   
               ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

ระดับการศึกษา ระดับช้ัน 
โรงเรียนรัฐบาล 

นักเรียน ห้อง 

ก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 107 11 
อนุบาล 2 1,360 116 
อนุบาล 3 1,401 118 

รวมก่อนประถมศึกษา 2,868 245 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,614 128 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,654 127 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,853 128 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,836 127 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,762 130 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,747 127 

รวมประถมศึกษา 10,466 767 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 515 32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 489 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 464 33 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,468 98 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 - - 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
รวมทั้งส้ิน 14,802 1,110 
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        ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี  6  ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 และ 2563  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ระดับประเทศ 

ปี
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
รวมเฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 
ประเทศ 49.07 56.20 7.13 34.42 43.55 9.13 32.90 29.99 -2.91 35.55 38.78 3.23 37.99 42.13 4.14 
สพฐ. 47.95 54.96 7.01 30.86 38.87 8.01 31.60 28.59 -3.01 34.30 37.64 3.34 36.18 40.02 3.84 

เขตพื้นที่ 51.76 59.26 7.50 32.88 45.25 12.37 35.69 31.42 -4.27 38.94 41.38 2.44 39.82 44.300 4.51 
 
ตารางท่ี 7   ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ระดับประเทศ 

ปี
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
รวมเฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 2562 2563 ผลต่าง 
ประเทศ 55.14 54.29 -0.85 33.25 34.38 1.13 26.73 25.46 -1.27 30.07 29.89 -0.18 36.30 36.01 -0.29 
สพฐ. 55.91 55.18 -0.73 32.96 34.14 1.18 26.96 25.82 -1.14 30.22 30.17 -0.05 36.51 36.33 -0.18 

เขตพื้นที่ 57.29 54.38 -2.91 30.67 29.77 -0.90 23.96 20.59 -3.37 30.67 28.32 -2.35 35.65 33.27 -2.38 
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ตารางท่ี  8     ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับเขตพ้ืนท่ี 
                   การศึกษา ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

 
 
ตารางท่ี  9   ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
และ 2563 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 เพิ่ม(+) / ลด(-) 

ภาษาไทย 54.38 57.29 -2.91 
คณิตศาสตร์ 20.59 23.96 -3.37 
วิทยาศาสตร์ 28.32 30.67 -2.35 
ภาษาอังกฤษ 29.77 30.67 -0.9 
รวมเฉลี่ย 33.27 35.65 -2.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา 2562 เพิ่ม(+) / ลด(-) 

ภาษาไทย 59.26 51.76 +7.50 
คณิตศาสตร์ 45.25 35.69 +9.56 
วิทยาศาสตร์ 31.42 38.94 -7.52 
ภาษาอังกฤษ 45.25 32.88 +12.37 
รวมเฉลี่ย 44.33 39.82 +4.51 
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ส่วนท่ี  2 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยทุธ์ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม         

และท่ัวถึง 
4. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้

ในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

เป้าประสงค์    
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะท่ีจำเป็น       

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและท่ัวถึง 
4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน 
5. เขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
6. เขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน              

ของหน่วยงานภาครัฐ 
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กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3 .ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ำ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
 
 
               ค่านิยมองค์กร   Phaya02 - PUSH 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีงบประมาณ  2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้กำหนดทิศทาง 
เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาตามกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

 

นโยบายท่ี 1      จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

                      1. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ  
171,000 บาท 
                            
                           เป้าหมายเชิงปริมาณ  
         เชิงปริมาณ 
        ลูกเสือ เนตรนารี จากกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2   จำนวน 32 โรงเรียน 
 

                 เชิงคุณภาพ 
         ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
        ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเป็น
นักเรียนแกนนำทักษะชีวิต ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลภายในโรงเรียนและจัดทำ
โครงงานท่ีพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเพื่อนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนท่ีประสบปัญหาต้องออกกลางคัน ปัญหายาเสพ
ติด และไม่มีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ ภายในโรงเรียน 
 

            ผลการดำเนินงาน 
                 ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 
                ลูกเสือ เนตรนารี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการอารมณ์และ
ความเครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองไม่ให้ต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
                ลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
       ปัญหาอุปสรรค 

-  ไม่มี 
     ข้อเสนอแนะ 

-   ไม่มี 



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๒๐ 
 

       

 
      

 
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๒๒ 
 

 2. โครงการพัฒนายุวทูตความดี ตามวิถีพอเพียง สู่การเป็นพลเมืองโลก งบประมาณ 
15,700 บาท 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนต้นแบบยุวทูตความดี สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย รวมจำนวน 200 คน  

   2. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา รวมจำนวน 
80 คน 

   3. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคล่ือนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  รวมจำนวน 60 คน 

 

          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนต้นแบบยุวทูตความดี สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมีพฤติกรรมคนดี มีจิตสำนึก ฝึกจิต
อาสา และพัฒนาโลกทัศน์ 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษามีพฤติกรรม
อยู่อย่างพอเพี ยง เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     3. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน 
รักษา    ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย   “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคล่ือนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด 
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๒๓ 
 

ผลการดำเนินงาน 
     

   สพป. พะเยา เขต 2  ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย มีพฤติกรรมเป็นคนดี มีจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และมีการพัฒนาโลกทัศน์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนท่ีรับการประเมิน/
โรงเรียนนำร่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย มีพฤติกรรม
เป็นคนดี มีจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และมีการพัฒนาโลกทัศน์ โดยมี 
โรงเรียนต้นแบบ : โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 
โรงเรียนเครือข่าย : โรงเรียนเบ็ตต้ีดูเมน 
   2) กิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีพฤติกรรมอยู่อย่าง
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง โดยมี 
โรงเรียนที่รับการประเมิน : โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) โรงเรียนบ้านพวงพะยอม 
   3) กิจกรรมอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก 
หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนนำร่อง  :  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 
 

  ปัญหาอุปสรรค 
-  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
-   ไม่มี 

รูปภาพการดำเนินโครงการ พัฒนายุวทูตความดี ตามวิถีพอเพียง สู่การเป็นพลเมืองโลก   
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21   

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๒๔ 
 

รูปภาพการดำเนินโครงการ พัฒนายุวทูตความดี ตามวิถีพอเพียง สู่การเป็นพลเมืองโลก   
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการดำเนินโครงการ พัฒนายุวทูตความดี ตามวิถีพอเพียง สู่การเป็นพลเมืองโลก   
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนโครงการ อารยเกษตร ฯ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” 
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๒๕ 
 

                 3.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
งบประมาณ  8,000 บาท 
                 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       โรงเรียนวิถีพุทธ     จำนวน  118  โรง  
 

                 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1. โรงเรียนวิถีพุทธได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

       2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน มีความตระหนัก สามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ                   
อย่างต่อเนื่อง 

 

                 ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม        

ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความตระหนักสามารถ

ขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคล่ือนการขับเคล่ือน

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 

        ปัญหาอุปสรรค 
             - การจัดสรรงบประมาณล่าช้ามาก มีเวลาในการดำเนินการส้ัน   

                  - การนิเทศในช้ันเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
นิเทศแบบออนไลน์ โดยการดูคลิปวีดิโอกับครูบางคน 

 

                 ข้อเสนอแนะ 
                  - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น และควรจัดสรร
งบประมาณให้มากขึ้นเพื่อจะได้ให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีงบประมาณในการทำงานได้
เต็มท่ี  
                  - การนิเทศในในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการนิเทศแบบ
ออนไลน์ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวทางการนิเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
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๒๖ 
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๒๗ 
 

นโยบายท่ี 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2    
งบประมาณ  22,700 บาท 
 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
                       2. ดำเนินการอบรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อให้มีความสามารถในการนำหลักการเขียน แนวคิด เทคนิคในการ
เขียนงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย 
 

   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักการเขียน แนวคิด 

เทคนิคในการเขียนงานวิจัย 
   2. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความสามารถในการนำหลักการเขียน 

แนวคิด เทคนิค ในการเขียนงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและสามารถนำไปใช้ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ 

 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้เข้าร่วมอบรมและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและได้รับความรู้หลักการ

เขียน แนวคิด เทคนิคในการเขียนงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะและสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้    
                      ปัญหาอุปสรรค 

-  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี 

-   
-  



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๒๘ 
 

 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ
15,000 บาท 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ    
 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน  
119 โรง  1  สาขา 

       2. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน 
 

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพศึกษานิเทศก์

ได้รับการพัฒนาทักษะการนิเทศและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการนิเทศ 
      ผลการดำเนินงาน 

             ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมวางแผนการนิเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เป้าหมายคือ โรงเรียนจำนวน 117  โรง ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการนิเทศติดตาม ภาคเรียนท่ี 2 โดยการนิเทศติดตาม
ภาคสนาม การศึกษาบริบทพื้นท่ีและแบบเผชิญหน้า ภาคเรียนท่ี 2 เป็นการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Google 
Meet โดยศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน ท่ีรับผิดชอบเขตปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการนิเทศด้วยตนเอง ในหัวข้อ 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการ
นิเทศเรื่อง 3 มิติ 8 จุดเน้น ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
ส่งผลให้ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเป้าหมายได้รับการนิเทศ  , ครูร้อยละ 100 ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
 

                           ปัญหาอุปสรรค 
-  ไม่มี 

     ข้อเสนอแนะ 
-  ไม่มี 

 

1. รูปภาพทดลองซ้อมการประชุมก่อนการออกนิเทศ 
 

 
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๒๙ 
 

2. รูปการนิเทศออนไลน ์

 

 
 

 
                                    
       



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๐ 
 

3. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  งบประมาณ  8,000.-บาท 
 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 

    2. ครูจำนวน 7 คน  
    3. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน 
 

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
   2. ครูได้รับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  Active Learning ครูได้รับการนิเทศ

ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
 

   ผลการดำเนินงาน 
   1. ครูร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการเรียนรู้ Active  Learning 
   2. ครูได้รับการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
   3. ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามทุกคน 
 

                        ปัญหา อุปสรรค 
                   - การจัดสรรงบประมาณล่าช้ามาก มีเวลาในการดำเนินการส้ัน   

                        - การนิเทศในช้ันเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้มีการปรับเปล่ียนกิจกรรม
การนิเทศแบบออนไลน์ โดยการดูคลิปวีดิโอกับครูบางคน 

 

                       ข้อเสนอแนะ 
                         - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น และควร
จัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อจะได้ให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีงบประมาณในการทำงาน
ได้เต็มท่ี  
                         - การนิเทศในในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการนิเทศ
แบบออนไลน์ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวทางการนิเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๑ 
 

 
 

          
 

                              

         

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๒ 
 

4. โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
Coding for Teacher  (C4T) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสังกัดอื่น ๆ ในจังหวัดพะเยา จำนวน 117   
 

          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา  
2.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดยการจัดอบรมพัฒนา จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดให้มีการ
นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ  
 

           ผลการดำเนินงาน 
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินการอบรมออนไลน์ท้ัง 2 

หลักสูตร 
2. เป้าหมายคือ ครูผู้สอน จำนวน 117  โรง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และผ่านการอบรมทุกคนได้รับ
วุฒิบัตรท่ีผ่านการรับรองจาก กคศ. 

3. ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนท่ี 
2 โดยการนิเทศติดตามการจัดการสอนในช้ันเรียน และแบบออนไลน์ 

4. สรุปและรายงานผล ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาปีงบประมาณ 2564 และส่งสรุปไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

                       ปัญหาอุปสรรค 
-  ไม่มี 

 

  ข้อเสนอแนะ 
-  ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๓ 
 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) สำหรับครูประถมศึกษาตอนต้น 
 

 
 

 
 

 
 

                              



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๔ 
 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย 
 

                        
 

                     
 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๕ 
 

4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  งบประมาณ  51,000 บาท 
 

         เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        1. ครูปฐมวัย ท่ีเข้าร่วมโครงการ รุ่นท่ี 1 - 9 
        2. เด็กปฐมวัย ท่ีเข้าร่วมโครงการ รุ่นท่ี 1 – 9 
        3. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโรงการ 
 

                 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ตาม

แนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
                   2. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการทุกด้าน มีประสบการณ์การเรียนรู้และเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

                   ผลการดำเนินงาน 
                  1. ครูปฐมวัย ครูพี่เล้ียง ครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการ  
ขั้นพื้นฐาน             
                  2. ครูปฐมวัย ครูพี่เล้ียง ครูอัตราจ้าง ในโรงเรียนท่ีมีสิทธิ์ขอรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ได้รับการนิเทศ ติดตาม ได้รับการแนะนำช่วยเหลือด้านการประเมินเพื่อ
ขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563 และผ่านการประเมิน จำนวน 35 โรงเรียน ขอเล่ือนการประเมิน
จำนวน  25 โรง จากโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติขอรับการประเมิน 60 โรงเรียน 
 

          ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 

19)  ทำให้ไม่สามารถอบรมปฏิบัติการแบบรวมกลุ่มได้ ซึ่งเป็นการอบรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปล่ียน                    
เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าการอบรมทางไกล 

-  มีการเปล่ียนแปลงผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยทุกปี ทำให้ต้องจัดอบรมพัฒนา 
องค์ความรู้ให้กับครูท่ีมาสอนระดับปฐมวัยใหม่ ทดแทน และต้องใช้งบประมาณเพื่อการอบรมดังกล่าว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๖ 
 

                  ข้อเสนอแนะ  
                      - สพฐ. ควรแจ้งรายละเอียดกิจกรรมอย่างชัดเจน  พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณต้ังแต่ต้น
ปีงบประมาณ 
                      - สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ หรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2 จัดงบประมาณให้เพิ่มเติม 

            - ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโครงการ ท้ังนี้ สามารถใช้ในกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละเขตพื้นท่ีซึ่งมีความแตกต่างกัน  

             - สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในกรณีท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID - 19) คล่ีคลาย และสามารถจัดพิธีรับตราพระราชทานในระดับประเทศ 

 
 

 
  
                                                                                                        

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๗ 
 

 

                    5.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน งบประมาณ  
5,000 บาท 

 

                     เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาดำเนินการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา 

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย” 
      2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจทักษะและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้การอ่านเขียนและพัฒนาส่ือนวัตกรรมสู่การอ่านออกเขียนได้ทุกคนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

(active learning) 
      3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด 

มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
           4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนด 
           5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 

            เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 100 มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และสมรรถนะการอ่านของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

                      ผลการดำเนินงาน 
                        1 .  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 100 มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย มีแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในทุกระดับการพัฒนา 
                      ๒. ครูผู้สอนภาษาไทยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจทักษะในวิธีการสอนอ่าน เขียนและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมสู่การอ่านออกเขียนได้ 
                      3. ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะสามารถเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการส่ือสารตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๘ 
 

                      4. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน และ
การส่ือสาร ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนด 

           5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 

 

                     ปัญหา อุปสรรค 
           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้การ

บริหารและการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการบริหารจัดการเชิงรุก 
และข้อจำกัดในความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรกับขอบข่ายการดำเนินกิจกรรม 
 

                      ข้อเสนอแนะ 
              ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณตามไตรมาส 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๓๙ 
 

                 6.  โครงการ   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ปีงบประมาณ 256๔  งบประมาณ  150,000.-บาท 
 

                เป้าหมายเชิงปริมาณ   
               ๑. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

     ๒. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
               ๓. โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๒๐ โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
               ๔. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จำนวน  9  คนได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
               ๕. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 

               เป้าหมายเชิงคุณภาพ                 
              ๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีได้ตามมาตรฐาน 
              ๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
             ๓. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 

               ผลการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีได้ตามมาตรฐาน 
              2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น  
              3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๔๐ 
 

                       ปัญหาอุปสรรค 
-  ไม่มี 

 

  ข้อเสนอแนะ 
-  ไม่มี 

 

7. โครงการส่งเสริมการรับนักเรียนและการสร้างโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณ  10,000.-บาท 
 

  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนในสังกัดทำแผนการรับนักเรียนครบทุกโรงเรียน 
  2. ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เกิด พ.ศ. 2557 ได้เข้าเรียน ป.1
ร้อยละ 100 
  3. ประชากรเกิด พ.ศ. 2559 – 2561 ก่อนประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
  4. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 
  5. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อในช้ันท่ีสูงขึ้น (สายสามัญและสายอาชีพ)
ทุกคน 
 

         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2564 
           2. ร้อยละของประชากรท่ีเกิด พ.ศ. 2559-2561 ในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
  3. ร้อยละของประชากรท่ีเกิดปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 
  4. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 
  5. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ หรือ
เทียบเท่า 
 

  ผลการดำเนินงาน 
 

  1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีแผนการรับนักเรียนในระดับช้ัน
อนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีคำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อประชุมการดำเนินการรับนักเรียนในปีการศึกษา 
2564 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีนโยบายแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการรับนักเรียน 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๔๑ 
 

 3. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถวางแผน กำกับ ดูแลให้
คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานรับนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน 
 

                    ปัญหา อุปสรรค 
 

           - ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าไปกรอกข้อมูลการรับสมัคร
รายวันในระบบการดำเนินการรับนักเรียน 

          - ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนบางท่านมารับผิดชอบงานใหม่ จึงยังไม่เข้าใจในระบบทำให้มีการ
กรอกข้อมูลผิดพลาด 

          - ปัญหาเด็กในวัยเรียนย้ายถ่ินฐานตามครอบครัว แต่ยังมีช่ืออยู่ใน ทร. 14 
 

                    ข้อเสนอแนะ 
          - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2 ต้องเช็คระบบและคอยติดตามในระบบเป็นประจำ และประสานทางเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือ 

          - ควรมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับระบบการรับนักเรียน 
          - ติดตามเด็กนักเรียนโดยคณะทำงานระดับโรงเรียนเข้าประสาน ติดตาม ร่วมมือกับผู้นำชุมชน

ในพื้นท่ีเพื่อสืบหาการย้ายถ่ินฐานของเด็ก 
                    - การติดตามเด็กวัยเรียน และการจัดทำข้อมูลด้วยมือ จำเป็นต้องใช้เวลาในการติดตามมาก ดังนั้น 
เพื่อให้การจัดทำข้อมูลและการติดตามเด็กเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สพฐ. ควรพัฒนาจัดทำ
โปรแกรม ติดตามเด็ก  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
 

8. โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  งบประมาณ  10,800.-บาท 
 

        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัด   จำนวน   3  แห่ง 

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 

                    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้อนุมัติให้มีการจัดทำ โครงการ
ตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน 10,800 บาท  (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยได้
ดำเนินการดังนี้  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และประชุมช้ีแจง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิง
ประเมิน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้าน
สันติสุข โรงเรียนบ้านสระ และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสักลอ  ท้ังนี้ได้ดำเนินการ
ศึกษาข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจเย่ียม เช่น ศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของสถานศึกษา  รวบรวมและสรุปผลการตรวจเย่ียม พร้อมท้ังบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกผลการตรวจเยี่ยม และจัดส่งรายงานผลการตรวจเยี่ยมต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ สพป. พะเยา เขต 2  มีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ฉบับ 
 

                ปัญหา อุปสรรค 
          -  โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเป้าหมาย/ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง   
          -  ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงาน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          -  ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย คณะดำเนินงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสียน้อย 
          -  ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายของผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโครงการ 
          -  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 

         -  กิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้  
                   -  ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
          -  จำนวน และคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ 
  

       ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี 
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กำหนดการตรวจเยีย่มพื้นที่เชิงประเมนิ  ณ โรงเรียนบา้นสักลอ 
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          9. โครงการปรับภูมิทัศน์ ตามนโยบายสำนักงาน ร่มร่ืน สะอาด น่ามอง 
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 90  ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ใน สพป.พะเยา เขต 2 มีความสะอาด  
ความร่มเย็น ร่มรื่น น่าอยู่ น่าทำงาน 
  2. บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90  
  3.บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  
 

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1. บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

  2. ทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสุข ส่งเสริมในด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
  3. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่โรงเรียนในสังกัดในการพัฒนา 
 

  ผลการดำเนินงาน 
1. สังเกตจากผู้มารับบริการในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
2. บุคลากรทางการศึกษาและผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจ 
3. บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 

                     ปัญหา อุปสรรค  
                     การดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามนโยบายสำนักงาน ร่มรื่น สะอาด น่ามอง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 มีความจำเป็นต้องมีการต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ให้มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี เป็น
แบบอย่างให้แก่โรงเรียนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 

                      ข้อเสนอแนะ  
                      แนวทางการแก้ไขดำเนินการโดย ขอความร่วมมือจาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ช่ัวคราวในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีทำงาน ให้เกิดความสวยงามเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้สำนักงานเป็นสถานท่ีน่าอยู่ น่าทำงาน และเกิดความประทับใจผู้มาติดต่อราชการ และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
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นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด   
                 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
                     1.  โครงการประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ต้ังใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  งบประมาณ  16,000.-บาท 
 

                        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในเขตพื้น ท่ี สูงและถิ่น ทุรกันดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวนท้ังส้ิน 12 โรงเรียน 
             2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และนักเรียน จำนวน 87 คน 
             3. คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน 
 

             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             โรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2    ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ท้ัง ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต และทักษะวิชาชีพ    ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
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                       ผลการดำเนินงาน 
                        สพป. พะเยา เขต 2 จัดการประชุมคณะทำงาน ก่อนการจัดโครงการ เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 
2564 เพื่อเตรียมการจัดสรุปผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นท่ี
สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนราชานุเคราะห์ อ.ปง จ.
พะเยา ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมเม่ือเสร็จส้ินการจัดโครงการได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนิน
โครงการ และรายงานผลให้ สพฐ. ทราบตามแบบฟอร์มการรายงานท่ีกำหนด 
 

                     ปัญหา อุปสรรค 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้
การจัดกิจกรรมบางอย่างต้องมีการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ และการสรุปผลการดำเนินงาน โดยการจัด
นิทรรศการและนำเสนอผลงาน มีการเล่ือนการประชุมหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการสรุปผล และ
งบประมาณท่ีสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมกระบวนการส่งเสริมทักษะในหลาย ๆ ด้าน ทำให้
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเน้นเพียงทักษะใดทักษะหนึ่งเท่านั้น 
 

  ข้อเสนอแนะ 
  -  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอดโครงการท่ีทำอยู่ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๔๗ 
 

 
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

งบประมาณ  4,640.-บาท 
 

                     เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             1. นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม  98 โรงทุกคน  

            2. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเรียนรวมและต้นแบบเรียนรวม 98 โรง   
 

            เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
              1. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม   
             2. ครูในโรงเรียนเรียนรวม  มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ

เด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
 

           ผลการดำเนินงาน 
      1. ครูท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนรวมจำนวน 102 คนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดำเนินการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ได้ 
      2. โรงเรียนท่ีได้รับการนิเทศติดตาม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองและ
กรอกข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในระบบ SET 
 

   ปัญหา อุปสรรค 
              เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564  ทำให้การดำเนินการ

ขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัญหาท่ีพบ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 19  (COVID 
19) โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) และโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าภูลังกาอนุสรณ์ มีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
19  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้ไม่สามารถนิเทศติดตามครบตามจำนวนโรงเรียนท่ีกำหนดไว้ได้  
 
                      ข้อเสนอแนะ 

              ต้นสังกัดควรกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้วางแผนพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆตามบริบทของพื้น ท่ีและจัดสรรงบประมาณมาให้ ต้น
ปีงบประมาณเพื่อจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๔๘ 
 

 

               
 

 
 

                
 

                 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๔๙ 
 

 

 3. โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยุติการกลั่นแกล้งใน
โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ  งบประมาณ   15,000.-บาท 

                     เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                   1. ครูท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียนหลัก 1 โรงเรียนสาขา 
                   2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน 
 

        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   1. ครูท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
                   2.ครูท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีช่องทางในการประสานช่วยเหลือนักเรียนกับ
เครือข่ายต่าง ๆ 
                   3. ครูท่ีเข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน เพื่อนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2   
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    ผลการดำเนินงาน 
    1. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.2 

                   2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้าร่วม ผ่านเกณฑ์การทดสอบมากกว่า 80% ทุกคน 

    ปัญหา อุปสรรค  
                 - สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรม         
ในรูปแบบปกติได้ จึงต้องอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร อีก
ท้ังผู้เข้าอบรมบาง ท่านไม่ได้มีอุปกรณ์พร้อมในการอบรมออนไลน์  
 

                  ข้อเสนอแนะ  
    - กระตุ้นผู้เข้าร่วมการอบรมอยู่เสมอ หากมีปัญหาทางด้านการอบรมสามารถสอบถามได้อยู่เสมอ   
เปิดให้สอบถาม แลกเปล่ียนข้อมูลกับวิทยากรท้ังในช่องแชทของระบบ Zoom Meeting และกลุ่มไลน์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๐ 
 

 
 

                                   

                       

                       

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๑ 
 

 
 

                       4. โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) งบประมาณ  
5,000.-บาท 
                       เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกโรงเรียน
ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการ 

2. กลุ่มนักเรียนท่ีสนใจทำคลิปส้ัน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 
 

             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรักท่ีถูกต้อง ในช่วงเทศกาลวันวา
เลนไทน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 
        2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ภายใต้กิจกรรมประกวดคลิปส้ันในหัวข้อ 
“ส่ือรักวันวาเลนไทน์ ในยุค Covid - 19” 
        3. นักเรียนในสังกัดมีกระบวนการเรียนรู้และได้เพิ่มทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตส่ือ
อย่างสร้างสรรค์ 
                        ผลการดำเนินงาน 

1. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด จำนวน  5 
โรงเรียน 

2. ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ตามคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ท่ี 33/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวา
เลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) 

3. ประชุมตัดสินคลิปส้ัน เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลและรายงาน สพฐ.เรียบร้อย 
 

                        ปัญหา อุปสรรค 

                    เนื่องด้วยระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีระยะจำกัด และต้องเร่งดำเนินการ ทำให้โรงเรียนไม่ 

พร้อมท่ีจะเข้าร่วมส่งคลิปส้ันเข้าร่วมประกวดในโครงการมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีส่งผลงาน จะเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น อีกท้ังงบประมาณท่ีได้รับมีจำนวนน้อย ทำให้ต้องบริหารจัดการให้เพียงพอและอยู่ในเกณฑ์ท่ีจำกัด ทำให้
กิจกรรมไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร 

 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๒ 
 

 
                           แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

                       - ควรมีระยะเวลาให้ดำเนินกิจกรรมในระยะหนึ่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้รับรู้และเตรียมความ
พร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

                       - สนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๓ 
 

 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                 โครงการการศึกษารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน  
งบประมาณ   20,000.- บาท 
                 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       โรงเรียนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 
2 จำนวน 5 โรง 

 

       เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           - โรงเรียนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 มีแนวทางในการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และขยายผลไปยังโรงเรียนในเครือข่ายได้  

        - โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

         ผลการดำเนินงาน 
         1.  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม ได้รับการนิเทศ ติดตามเพื่อเก็บรวม

รวมข้อมูล  
         2.  ร้อยละ 100  ของโรงเรียนต้นแบบได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อ

ดำเนินการด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 

                   ปัญหา อุปสรรค 
                   - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้กิจกรรมการ 
นิเทศไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  
 

                   ข้อเสนอแนะ 
               - ให้มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 

                   
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๔ 
 

 

นโยบายท่ี 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 

                  1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณ 
75,025.-บาท 
 

                     เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 63 คน  
 

              เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                        
              บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเข้าใจในการประเมินตามแบบวัด IIT , OIT และสามารถ
ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบวัด OIT ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลา  

 

                        ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ

จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถนำความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรและ
ความโปร่งใสฯ ในระดับ A โดยมีผลคะแนน 92.63 

      ปัญหา อุปสรรค 

      กลุ่มกฎหมายและบังคับคดี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานย่อยหลายขั้นตอนแต่เนื่องจาก
กลุ่มกฎหมายและคดีมีบุคคลากรเพียง 2 ท่าน จึงทำให้การขับเคล่ือนการดำเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก  
อีกท้ังยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเช่ือไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ทำให้ต้องจำกัดจำนวน
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

   ข้อเสนอแนะ 

   เนื่องจากกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   มีข้ันตอนการ
ดำเนินงานย่อยหลายข้ันตอน จำเป็นต้องมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับภาระงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ควรมีการมอบหมายความรับผิดชอบกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA)  ให้ทุก
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องบริหารจัดการร่วมกัน  เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตลอดจนผลการประเมินคุณธรรมและความ



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๕ 
 

โปร่งใส (ITA)  เป็นภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร และเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 1 ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564 
 

 
 

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเวปไซต์หน่วยงานเพื่อรองรับการประเมิน ITA (งบประมาณดำเนินการ 10,000 บาท) 
ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2564 
 

 
 

ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๖ 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชน (งบประมาณดำเนินการ 31,100 บาท )
ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564 

 

       
 

2.โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการ 
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบประมาณ 185,000.-บาท 
 

                    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 119 แห่ง ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) คิดเป็นร้อยละ 100  
 

            เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล            
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) การนิเทศ กำกับ ติดตาม
แบบบูรณาการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)  2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย)   3) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 
4.0) 4) กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 6) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และ 7)กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (ส่ือป้องกันการทุจริต) 
 

  ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 จำนวน 

18 แห่ง ได้รับส่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
                     2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 ได้จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร
ประกอบการประเมินคุณธรรมและ   ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต (ITA สถานศึกษา)  
                     3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีส่ือสำหรับการพัฒนาระบบการ
ดำเนินงานโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๗ 
 

                     4. ได้เอกสารรายงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนา และ
ปรับปรุง โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  ปัญหา อุปสรรค 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทำให้ต้องงดจัด
กิจกรรมในโครงการบางกิจกรรม และจัดบางกิจกรรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และสภาพบริบท     
ของโรงเรียน 

 

                   ข้อเสนอแนะ 
  นำผลงานโรงเรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมในโครงการ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนท่ีสามารถเป็น
แบบอย่างด้านการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่างด้านส่ือสร้างสรรค์ 
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (ส่ือป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์ส้ัน และโรงเรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง
ด้าน  การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้าน
อาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต   
 

                 
 
 

          



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๕๘ 
 

 
               2.โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐.-บาท 

 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  132  โรง  
 

               เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน มีความตระหนัก สามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี เป็นแบบอย่างด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
บรรลุผลสำเร็จ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม
การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

     ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน มีความตระหนัก สามารถ

ขับเคล่ือนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดี เป็นแบบอย่างด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม บรรลุผลสำเร็จ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ร้อยละ 100  โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 

                ปัญหา อุปสรรค 
           - การจัดสรรงบประมาณช่วงใกล้ส้ินปีงบประมาณ 
           -  มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 

               ข้อเสนอแนะ 
                - จัดสรรงบประมาณช่วงต้นปีงบประมาณ  
 
 

                                                          
 
 
 
                                                                      
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๕๙ 
 

 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานในรูปแบบ Online โดยบูรณาการกับทุกงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๖๐ 
 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
 
ท่ีปรึกษา 
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 
คณะทำงาน 
นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาววรนันท์ รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางขวัญเรือน ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางอรทัย   ชินหาร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางกัญญาภัทร ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์   อัตราจ้าง 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 
ผู้รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
นางขวัญเรือน ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
ออกแบบรูปเล่ม 
อัตราจ้าง 
นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน ์
 
 
 
 
 
 
 



 


