


คำนำ 

 พระราชกำหนดวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13,14 และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทำแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2547 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและหนวยงานตนสังกัด 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ขอ 3 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ขอ 3 (2) ดานงบประมาณและวรรคทาย โดยมีความสอดคลองกับกลยุทธการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเนนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และเพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคลองกับภารกิจ
นโยบายและมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 จึงไดมีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนา มาตามลำดับ 
ซึ่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะไดใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ  
จัดการศึกษาและสามารถติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตอไป 

 หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับปรับปรุงนี้ จะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางดำเนินงาน กำกับ เรงรัด ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงานภายในสังกัด ตอไป 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
บทบาท อำนาจ หนาที่   
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเปนสวนราชการ จัดตั้งขึ ้นตามบทบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบดวย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ.2560 
ประกอบดวย  
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 
 2. ว ิเคราะหการจัดต ั ้งงบประมาณเง ินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน                  
เขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้ งกำกับตรวจสอบ 
ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห วิจยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อสงเสริม สนับสนุน           
การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่            
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดาน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่น ที่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 
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โครงสรางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการแบงสวนราชการภายในออกเปนกลุม
ตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกำกับดูแล ประสานสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการแบงสวนราชการภายในสำนักงาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 
 1. กลุมอำนวยการ (กอน.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ งานการบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธงาน
ประสานงาน และงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 2. กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ  งานบริหารการเงินงาน
บริหารงานบัญชี และงานพัสดุและสินทรัพย 
  3. กลุมบริหารงานบุคคล (กบค.)  มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด
ตำแหนง งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนาบุคลากรงาน
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.  และงานวินัยและนิติการ  
 4. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ การฝกอบรมพัฒนากอน
แตงตั้ง พัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัย
เสริมสรางเครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. กลุมนโยบายและแผน (กนผ.) มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห
งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน  
 6.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ 
ศึกษา วิเคราะห ดำเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (กสจ.) มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ งานสงเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานสงเสริมกิจการพิเศษ  
 8. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กนต.) มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับงาน
พัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 9. กลุมกฎหมายและคดี มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับงาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและ
รักษาวินัย ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน วินัย อุทธรณ รองทุกข และการพิจารณาวินัย อุทธรณ รองทุกข 
รวมทั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
 10. หนวยตรวจสอบภายใน  (ตสน.) มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี 
และงานตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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        ทำเนียบผูบริหาร 

                                                     
                                                    

            
 
 
 
 

            
 

                   นายจรัญ แจงมณ ี
              ผูอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
                   (ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

               นางณัฏฐกันย ใจกันทา                 นายพิสิฐ ไชยชนะ 
 
             รองผูอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

           (รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
  
 



                                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2            5 
 

ผูอำนวยการกลุม/หนวย 
 
 
 
 
 
 
     

    นายอาจินต ชุติภานุวัชร          นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์             นางสาวพรทิพา พุทธวงศ 
          (2555 – ปจจุบัน)          (2558 – ปจจุบัน)                       (2562 – ปจจุบัน) 
         ผอ.กลุมอำนวยการ                 ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา            ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ         
  
               
 
 
 
 
       

        น.ส.ภัฌฎาภรณ ชัยมัง                 นางชไมพร คงกุลชัยวัชร                 นางยพิุน จันทะสินธุ 
         (2553 – ปจจุบัน)                        (2560 – ปจจุบัน)                        (2560 – ปจจุบัน) 
     ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน               ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ            ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 
 

  
 
             
  
 
 
 
       นางกุลนันทน เวียงหา         นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม                นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ 
         (2561 – ปจจุบัน)                         (2561 – ปจจุบัน)                (2562 – ปจจุบัน)       
รกน.ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากร    รกน.ผอ.กลุมกฎหมายและคดี   รกน.ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

   นายสมชาติ เทพวงศ 
    (2563 – ปจจุบัน) 

                                                 รกน.ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
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  ตาราง 1 รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

รายช่ือ ตำแหนง 
1.นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานฯ) 
2.นางปทมา วีระวานิช ศึกษาธิการภาค 16 (รองประธานฯ) 
3.นางสาวสายสวาท วิชัย ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.นายเทพชัย รมโพธิ์ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 
6.นายสำเริง กุจิรพันธ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
7.นายศักรินทร จักรสาร ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
8.นายบุญทรง จิโนเปง ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา           

ตามอัธยาศัย 
9.นายวิรัตน พานิช ผูแทนภาคประชาชน 
10.นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ผูแทนองคกรภาคเอกชน 
11.นายอาสา เมนแยม ผูแทนองคกรวิชาชีพ 
12.นายพิรุณ บรรดิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
13.นายรัชกฤช สถิรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
14.นายศุภกร วงศปราชญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
15.นายวิญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (เลขานุการ) 

 

ตาราง 2 รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
รายช่ือ ตำแหนง 

1.นายจรัญ แจงมณี ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
2.นางนพพร พรหมเสน   กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
3.นายสมจิต จันตะบุญ    กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ (ผอ.รร.บานโฮง) 
4.นายสัญญา  ทะกัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บานโปง) 
5.นายสันต คำมะนาม    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บานแมแกว) 
6.นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.อนุบาลแมลาว) 
7.นางณัฐรภา สุภาอินทร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บานปาตึงงาม) 
8.นางณัฏฐกันย ใจกันทา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) 
9.นางสาวพรทิพา พุทธวงค กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ) 
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สภาพทั่วไป  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยูที ่บานรองศาลา ถนนพหลโยธิน 
ตำบลดงมะดะ อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จำนวน 577 หมูบาน 39 ตำบล 29 องคการบริหารสวนตำบล 17 เทศบาลตำบล 5 อำเภอ ไดแก 
อำเภอแมลาว อำเภอพาน อำเภอปาแดด  อำเภอแมสรวย  และอำเภอเวียงปาเปา ลักษณะทางภูมิศาสตรสวน
ใหญเปนพื้นที่สูงประมาณรอยละ 60 พ้ืนที่ในเขตบริการ 4,408 ตารางกิโลเมตร และ มีขอมูลอื่น ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนในสังกัด 170 โรงเรียน นักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 23,466 คน ครู 1,647 คน        
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ตาราง 3 จำนวนสถานศึกษา ในเขตบริการ ประจำปการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ 
 

ที่  อำเภอ ประถม
ศึกษา 
(แหง) 

โรงเรียน
เรียนรวม 

รร.ท่ีมี น.รท้ังหมดหลังประกาศรวม โดย
ครอบ
ครัว 

รร. 
เอก  
ชน 
 

รร. 
อป
ท. 

รร. 
ตชด 

รร.
ปริ 
ยัติ 

รวม 
รร. 

ไม
มีนร. 

มีนร ต่ำกวา120 เกิน   
120 

รวม 
ปกต ิ สูง รวม 

1 ปาแดด 10 2 0 3 - 3 5 8 0 2 3 0 1 16 
2 พาน 55 15 0 23 2 25 15 40 0 5 5 0 1 66 
3 แมลาว 15 0 0 9 - 9 6 15 0 0 1 0 1 17 
4 แมสรวย 52 1 0 8 15 23 28 51 1 1 1 2 0 57 
5 เวียงปาเปา 38 1 0 10 8 18 19 37 2 4 1 0 3 48 
 รวม 170 19 0 53 25 78 73 151 3 12 11 2 6 204 

 
 ตาราง 4 จำนวนโรงเรียนในสังกัด  สพป.เชียงราย เขต 2 จำแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 
 

ที ่
อำเภอ 

จำนวนโรงเรียน 
รายอำเภอ 

จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแตละระดับชั้น 

อ.3 ขวบ อ.1 อ.2 
 

ประถม มัธยมศึกษา
ตอนตน 

1 ปาแดด 8 4 8 8 8 4 
2 พาน 40 13 32 34 40 14 
3 แมลาว 15 6 15 15 15 4 
4 แมสรวย 51 14 49 50 51 15 
5 เวียงปาเปา 37 15 36 37 37 15 
 รวม 151  

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (เฉพาะท่ีมีนักเรียน) 
 
 
 

ตาราง 5 จำนวนโรงเรียนในสังกัด  สพป.เชียงราย เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2562 
ที ่  โรงเรียนที่มีจำนวน

นักเรียน 
จำนวน

(โรงเรียน) 
อำเภอ 

ปาแดด พาน แมลาว แมสรวย เวียงปาเปา 

1 ไมเกิน 120 คน 102 5 41 9 24 18 
2 ตั้งแต 121-600 คน 66 5 13 6 26 20 
3 ตั้งแต 601-1,500 คน 5 0 1 0 2 0 
4 ตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป - 0 0 0 0 0 
 รวมทั้งหมด 170 10 55 15 52 38 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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 ตาราง 6 รายชื่อโรงเรียนที่ไมมีนักเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ดังนี้ (หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน อำเภอ ปการศึกษา 

1.โรงเรียนบานสันผักแค   โรงเรียนบานมวงคำ พาน 1/2560 
2.โรงเรียนบานหนองฮาง-สันหลวง โรงเรียนบานปาแดงวิทยา พาน 1/2560 
3.โรงเรียนบานสันมะแฟน โรงเรียนธารทองวิทยา พาน 2/2559 
4.โรงเรียนบานแมคาวหลวง โรงเรียนสันกลางวิทยา พาน 2/2559 
5.โรงเรียนบานดง โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร) พาน 2/2559 
6.โรงเรียนบานสันตนแหน โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร) พาน 1/2560 
7.โรงเรียนบานใหมพัฒนา   โรงเรียนปาแงะวิทยา ปาแดด 1/2560 
8.โรงเรียนบานใหมใต   โรงเรียนบานสักพัฒนา ปาแดด 1/2560 
9.โรงเรียนบานแมเจดีย โรงเรียนบานโฮง เวียงปาเปา 1/2560 
10.โรงเรียนบานดงเวียง โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร) พาน 1/2560 
 โรงเรียนทานตะวันวิทยา พาน 1/2560 
11.โรงเรียนบานปาสัก โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร) พาน 2/2560 
12.โรงเรียนบานหวยข้ีเหล็ก โรงเรียนบานหวยมะซาง แมสรวย 1/2561 
13.โรงเรียนบานแมแกวเหนือ โรงเรียนแมออประชารัฐ พาน 1/2560 
14.โรงเรียนบานแมออ โรงเรียนแมออประชารัฐ พาน 1/2560 
15.โรงเรียนบานปอเรียง โรงเรียนแมออประชารัฐ พาน 1/2560 
16.โรงเรียนบานรองคตสันปูเลย โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร) พาน 1/2562 
17.โรงเรียนบานปาคา โรงเรียนบานปาแดงวิทยา พาน 1/2562 
18.โรงเรียนบานสันตนผึ้ง  โรงเรียนบานฝงตื้น พาน 1/2562 
 โรงเรียนบานมวงคำ พาน 1/2562 
19.โรงเรียนบานปาหัดปาแขม โรงเรียนบานปาสาน พาน 1/2562 

 
 

ตาราง 7 จำนวน นักเรียนตามระดับชั้น และจำนวนครูตาม จ.18 จำแนกตามรายอำเภอ (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
 

อำเภอ ปาแดด พาน แมสรวย เวียงปาเปา แมลาว รวม นร. 
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 35 120 146 139 21 461 
อนุบาล 2 96 406 1,016 491 134 2,143 
อนุบาล 3 103 428 1,090 564 138 2,323 
รวมกอนประถมศกึษา 234 954 2,252 1,194 293 4,927 
ประถมศึกษาปท่ี 1 117 551 1,413 649 152 2,882 
ประถมศึกษาปท่ี 2 132 522 1,216 580 152 2,602 
ประถมศึกษาปท่ี 3 141 527 1,188 589 153 2,598 
ประถมศึกษาปท่ี 4 144 524 1,077 642 162 2,549 
ประถมศึกษาปท่ี 5 127 555 1,050 560 152 2,444 
ประถมศึกษาปท่ี 6 128 521 944 597 188 2,378 
รวมประถมศึกษา 789 3,200 6,888 3,617 959 15,453 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 65 200 485 289 67 1,106 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 86 230 427 269 45 1,057 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 56 179 413 228 47 923 
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ตาราง 7 จำนวน นักเรียนตามระดับชั้น และจำนวนครูตาม จ.18 จำแนกตามรายอำเภอ (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
(ตอ) 
 

รวมมธัยมศึกษาตอนตน 207 609 1,325 786 159 3,086 
รวมนักเรียน 1,230 4,763   10,465 5,597 1,411 23,466 
จำนวนครู 95     397 625 400 130 1,647 

 

 

ตาราง 8  รายชื่อศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 ศูนยเครือขาย 
 

ศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 

1.พานอุดร 1.บานปาตึง  1.ธารทองวิทยา(ปารวก) 2.รองธารวิทยา  3.บานโปงแดง 
4.เจริญเมืองวิทยา  5.สันกลางวิทยา 6.บานปาตาก   
7.บานเจริญเมือง  9.บานปาบง  10.บานถ้ำ 

2.ปาหุงพานสันติ 1.บานปาสาน  2.พานพสกสวัสดิ์  3.บานหนองบัว  4.บานสันติวัน               
5.บานเหมืองงา  6.ชุมชนบานทุงปาแดด  7.บานศาลา  8.บานปางเกาะทราย 
9.ริมวัง ๑  10.ริมวัง ๒   

3.พานบูรพา  1.บานใหมทาตนเกี๋ยง  2.บานกลวย  3.ปาแดงวิทยา 4.เวียงหาว               
5.แมออประชารัฐ  6.บานแมออนอก 7.บานสันตนดู  8.บานปาแดงงาม            
9.สันหนองควาย 10.บานสิบสอง 11.บานจำคาวตอง 12.โปงทะลายใหมเจริญ  
13.บานแมแกวเดนชัย  14.บานแมแกวใต  15.บานจำผักกูดทรายทอง  

4.พานทักษิณ 1.ปูแกง(อินทราราษฏรอุปถัมภ)  2.บานฝงตื้น                                       
3.อนุบาลพาน(ปากวาวมิตรภาพท่ี ๖๘)  4.บานมวงคำ  5.ทานตะวันวิทยา   
 

5.อำเภอปาแดด 1.บานวังวิทยา  2.บานสักพัฒนา 3.ปาแงะวิทยา  4.ชุมชนบานสันมะคา        
5.ศรีโพธิ์เงินวิทยา   6.โรงชางวิทยา   7.บานโปง  8.บานแมพุง 
 

6.ปาแดด-แมสรวย 1.บานปาแดด(เวทยาสมิทธ์ิ)    2.อนุบาลแมสรวย                                     
3.บานสันกลาง (ราษฏรพัฒนา)  4.บานโปงฟูเฟอง 5.บานหนองผำ              
6.ปาบงทาวแกนจันทน  7.ชุมชนบานโปง  8.บานดอนสลี  9.บานหัวฝาย      
10.บานหวยหญาไซ 11.บานแมตาชาง  12.บานหวยมะแกง                     
13.บานหวยสะลักวิทยา 
 

 

 

 



                                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2            11 
 

ศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 

7.ตำบลแมพริก-ตำบล     
ศรีถอย 

1.ชุมชนบานสันจำปา  2.บานแมพริก (เมืองยศพิทยานุกูล)  3.บานปางออย 
4.บานปาเมี่ยงแมพริก  5.ศรีถอยสุนทรราษฏรวิทยา  6.บานหวยเฮี้ย 
7.บานแมยางมิ้น  8.เวียงผาวิทยา 
 

8.ตำบลเจดียหลวง-          
ตำบลทากอ   

1.บานแมต๋ำ  2.บานดินดำ  3.บานแมผักแหละ 4.บานปาถอน(วิทยาสมิทธิ์) 
5.บานทากอพลับพลา  6.บานปางหลวง  7.บานปางหก  8.หวยน้ำขุนวิทยา 
9.เจดียหลวงพิทยา  10.บานรองบง  11.บานปาตึงงาม  12.บานหวยหมอเฒา 
13.บานสันกางปลา  14.บานแมตาแมว   

 

9.วาว ี 1.บานวาวี  2.บานปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  3.บานแมโมงเยา  4.บานมังกาลา 
5.ดอยเวียงวิทยา  6.บานเลาลี  7.บานโปงกลางน้ำประชาสรรค 
8.บานขุนสรวย   

10.หวยไคร 1.บานหวยไคร 2.บานหวยน้ำเย็น  3.บานหวยกลา 
4.บานผาแดงหลวง  5.บานทุงพราว (เพ็กก้ีฮิทค็อก)  6.บานหวยมะซาง 
7.บานแสนเจริญ 8.บานดอยชาง 
 

11.สันสลีศรีเวียง 1.อนุบาลเวียงปาเปา  2.ดอยเวียงผาพิทยา  3.บานหนองยาว                   
4.ชุมชนบานกู(ปาเปาประชานุเคราะห)  5.บานแมปูนหลวง  6.บานเดนศาลา  
7.บานโปงเหนือ  8.บานโปงนก 9.แมตะละวิทยา  10.บานปางมะขามปอม  
11.บานสันสลี  12.ทุงหาราษฏรสามัคคีวิทยา 
 

12.เวียงกาหลงวนาเทวี 1.ปางิ้ววิทยา  2.บานโปงเทวี  3.บานลังกา  4.บานสัน  5.บานปาตึง 
6.บานหวยหินลาดใน  7.บานฮางต่ำ  8.บานปาสัก                                
9.บานสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา  10.บานทุงมาน                      
11.เวียงกาหลงวิทยา  12.บานดงปาสานใหมเจริญ  13.บานปาจั่น   

13.แมขะจานเจดียใหม 1.อนุบาลแมขะจาน  2.ไทยรัฐวิทยา 32(สาขันหอม)  3.บานปาแงะ 
4.บานทุงยาว  5.ปางมะกาดวิทยา  6.บานปางอายหวยชมภู 
7.โปงน้ำรอนวิทยา  8.บานเมืองนอย(นิมมานเหมินทานุสรณ)                   
9.บานหวยมวง  10.บานหวยโปง   11.บานขุนลาว  12.บานโฮง   
 

14.อำเภอแมลาว 1.ชุมชนบานปากอดำ  2.บานดงมะดะ  3.บานผาบอง (คุรุราษฎรสามัคคี) 
4.บานหนองเกาหอง  5.หวยสานยาววิทยา  6.โปงแพรวิทยา  7.บานทามะโอ 
8.บานหวยสานพลับพลา  9.บานแมผง  10.บานโปงมอญ  11.อนุบาลแมลาว 
12.บานตนยาง  13.บัวสลีวิทยา  14.บานตนงาว  15.อนุบาลจอมหมอกแกว 
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ผลการดำเนินงานที่ผานมา 
 

 

ตาราง 9 แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2560 
กลยุทธที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 28 4,071,070 
2.การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 45,000 
3.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 1,165,950 
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 19 1,183,000 

รวม 60 6,465,020 
 
ตาราง 10 แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 

กลยุทธที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 3 950,000 
2.การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

3 1,400,000 

3.การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 1,454,000 
4.โอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 2 64,000 
5.การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1 100,000 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 

17 2,037,000 
 

รวม 46 6,005,000 
 
ตาราง 11 แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2562 

กลยุทธที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 4 450,000 

2.เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

4 140,000 

3.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และเสมอภาค 5 90,000 

4.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

10 370,000 

5.สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ  1 15,000 

6.สงเสิรม สนันสนุน เชื่อมโยงเครือขาย ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

7 435,000 

รวม 31 1,500,000 
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ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ 
 

ตาราง 12 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ 
 

ปงบประมาณ คะแนนเฉล่ียทุกกลยุทธ ระดับคุณภาพ ระดับ สพฐ. 
2555 3.19 ดีมาก 21/225  
2556 4.21 ดีเยี่ยม 22/225 
2557 ไมมีการใหคะแนน 
2558 3.82 ดีมาก n/a 
2559 3.33 ดี n/a 
2560 3.24 ดี n/a 
2561 2.65 ดีมาก n/a 

 
 

ตาราง 13 ผลคะแนนการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ตอ) 
 

ปการศึกษา KRS ARS 
2558 มิติภายนอก 3.31425 กลยุทธที่ 1 3.80328 

กลยุทธที่ 2 3.81134 
มิติภายใน 4.20000 กลยุทธที่ 3 3.45161 

กลยุทธที่ 4 4.30233 
เฉลี่ยรวม 3.57787 เฉลี่ยรวม 3.87204 

2559 มิติภายนอก 4.14182 กลยุทธที่ 1 4.31226 
กลยุทธที่ 2 4.66298 

มิติภายใน 4.14286 กลยุทธที่ 3 4.14286 
กลยุทธที่ 4 4.77841 

เฉลี่ยรวม 4.14206 เฉลี่ยรวม 4.52162 
2560  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 
 

ต่ำกวาเปาหมาย - - 

  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 
 

สูงกวาเปาหมาย   

  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 
 

ต่ำกวาเปาหมาย   

  

ระดับในภาพรวม 
 

ระดับตองปรับปรุง   
2561  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 
 

สูงกวาเปาหมาย - - 

  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 
 

สูงกวาเปาหมาย   

  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 
 

สูงกวาเปาหมาย   

  

ระดับในภาพรวม 
 

ระดับคุณภาพ   
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online) (สนก.) 
 

ปงบประมาณ คะแนน ITA ลำดับที่ ระดับ 
2559 78.60  สูง 
2560 82.42 150 สูง 
2561 79.36 173 สูง 
2562 88.00 76 สูง 

ประกาศเชิดชูเกียรติเปนสำนักงานท่ีไดรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ระดับสูงมาก (ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561 อยูในระดับสูงมาตลอด)   
 
ตารางท่ี 15 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท.ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ปงบประมาณ คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ลำดับที่ แปลผล 
2559 84.81  ดีเยี่ยม 
2560 ไมมีการประเมิน 
2561 คะแนนรวมของภาพรวม 3 มาตรฐาน ดีมาก 
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สวนที่ 2  
 

บริบทท่ีเกี่ยวของกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
  การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดนำบริบทที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษาและกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของมา
กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้ 
 
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษา 
     1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
ไดแก มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  รัฐตองดำเนินการให เด็กเล็กไดรับการดูแล
และพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสม
กับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการ
ดวย  
  รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา ตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริม ให
มีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษา  ดังกลาวมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ  ใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 1.2 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)   
   ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  
   วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดังนี้  
     ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และ
ความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา  
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   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแกยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม ทั ่วถึง  และยุทธศาสตรที ่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
   ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก  
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
      ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแกยุทธศาสตรที่ 
6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสมและยุทธศาสตรที่ 6.4 
การตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป มียุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร เกี่ยวของกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมายการพัฒนา ให
คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้นคนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู 
ความสามารถเพ่ิมข้ึน และคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ังคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
   นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562                
มีนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา  ดังนี้    
   8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
       8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                       8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส          
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือที่
คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ
การอบรมเล้ียงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่ เกี่ยวของโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 



 
 

                                                           สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต              17 
 

                8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็ก แตละ
คนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
       8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 
                8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก ชวงวัย
สำหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรูผาน
ประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือก การผลิตและพัฒนา
ครู ที่นำไปสูการมีครูสมรรถนะสูงเปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู สรางวินัย 
กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมาก
ขึ้นควบคูกับหลักการทางวิชาการ 
          8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ ในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
 
2. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579   
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาว สำหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปน กรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรูสำหรับพลเมือง ทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
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   ยุทธศาสตร     
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผลิตและพัฒนากำลั งคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ื อสรางขีดความสามารถ ใน 
การแขงขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     2.2 นโยบายและจุดเนน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
    หลักการ 

   1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท และเปน
การศึกษาตลอดชีวิต 
            2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

  ระดับกอนอนุบาล 
                เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียบ ในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
            ระดับอนุบาล 
               เนนสรางความรวมมือกับพอแมผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะท่ี
สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและ
ประเมินตนเอง 
               ระดับประถมศึกษา  
                 มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้  
                 1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
                 2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน  
                 3. เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาพ้ืนถิ่น ภาษาแม เนนเพื่อการสื่อสาร 
                 4. เรียนรูดวยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวยการ
จัดการเรียนการสอนในเพ่ิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 
        5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและใชดิจิทัลเปนเรื่องท่ีอการเรียนรู  
        6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)  
                 7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
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        8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
   

  ระดับมัธยมศึกษา 
  มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร(STEM)  
การตางประเทศ (ภาษาที่สาม) 
                  2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมีงาน
ทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 
   การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 

1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให 
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจาย งบประมาณให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
   2 จัดทําฐานขอมูล(Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
                  3 . ใช เทคโน ยีและดิจิทั ล ใน เค ร่ืองมือในการพัฒนางานทั้ งระบบเนนการเรียน รูและ             
การบริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง  
ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกใขรวมกัน 

5. ใหหนวยงานระดับกรม กำหนดในงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง  
ตามความตองการจําเปนใหหนวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
   6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวยจัด
การศึกษา 
   7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ  
ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

        8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชน จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาส่ือสาร อธิบายทําความ
เขาใจที่ชัดเจนกับชมุชน 

        9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและ
ทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 
   10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
   11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ ตรวจ 
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 2.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้ 
     วิสัยทัศน สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
   พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ        
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
          2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางทั่วถึงและเทาเทียม 
 5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
  เปาประสงค  
   1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดี     
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซื่อสัตย 
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
   2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา  ภาษา และ
อ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
   3 . ผู เรียน  เป นบุ คคลแห งการเรียนรู  คิดริ เริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม  มีความรู   
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย      
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   4. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู 
ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
   5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
   นโยบาย 
   นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

 นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                           สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต              22 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเชียงราย  
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

  วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision) 
  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียวรุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา 
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” 

  เปาประสงครวม 
  1. เพ่ือสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน บริการโลจิสติกส การเกษตรการทองเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ 
GMS 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ 
  3. เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่
ดีและมีคุณภาพ 
  4. เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติและแนวชายแดน 
  ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน 
และบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชน 
อยูเย็นเปนสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดำรงความ 
สมบูรณและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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3.2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2565)  จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัดเชียงราย ดังตอไปน้ี 
 
 วิสัยทัศน 
 เชียงรายเมืองแหงคุณภาพการศึกษา  พัฒนาสูสากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมลานนา 

 มวลประชาอยูเย็นเปนสุข 
  สากล* หมายถึง การพัฒนาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และประชาคมโลก 
 

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทสถานศึกษา 
2. จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานภาษา 
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)  
5. สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น  

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. จัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืน 
8. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณคา สนับสนุนการทำวิจัยอยางเปนระบบ และสงเสริมการตอยอด 

งานวิจัยสูสังคมและเชิงพาณิชย 
 

  เปาประสงคหลัก 
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. คนทุกชวงวัยในเขตพ้ืนที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
3. ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแตละประเภทสถานศึกษา  

สามารถศึกษาตอและประกอบอาชีพตามความตองการ 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูตามความตองการอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตเต็ม 

ศักยภาพของบุคคล 
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาท่ีมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความตองการกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)  
7. ผูเรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปญญา 

ทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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8. ผูเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม 
9. สถาบันครอบครัว มีความเขมแข็งและยั่งยืน อยูในสังคมอยางมีความสุข 
10. ภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมการจัดการศึกษา 
11. หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัย 

ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
12. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ             

ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)  จังหวัดเชียงราย ไดกำหนดยุทธศาสตร   

ดังตอไปน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสราง 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

 วิสัยทัศน 
 องคกรคุณภาพ สูพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน 
 

 คำนิยามวิสัยทัศน 
 1.องคกรคุณภาพ หมายถึง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเนน CR2Q-Ed Model  
 2.พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS Model 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน 

3. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูการเปนมืออาชีพ  
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีสวน
รวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของมาตรฐานและจุดเนน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช CR2Q-Ed Model 
 

 เปาประสงคหลัก 
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน  

2. ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแขงขนั 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 4. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ  
 5. สพป.และสถานศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของมาตรฐานและจุดเนนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช CR2Q-Ed Model 
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 กลยุทธ  
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผูเรียน 
2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3. สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ  
 4. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง เสมอภาค และมี
คุณภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช  เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของมาตรฐานและจุดเนน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช CR2Q-Ed Model 
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แผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของ  
ประกอบดวย รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนการศึกษา
แห งชาติ  พ .ศ . 2560-2579 น โยบายกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  จุ ด เน นน โยบ ายของรัฐมนตรี ว าก าร
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
ดําเนินงาน อํานาจหนาที่ และผลวิเคราะหสภาพแวดลอม  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  มากําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ.2562 ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน  
 ผูเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  “มีคุณภาพดานวิชาการ สื่อสาร

กาวหนา เปยมคุณคาดวยคุณธรรม” 
 

                       กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ CR2Q-Ed Model” 
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สูการพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 C = Communication : การส่ือสาร (เนนภาษาอังกฤษ) 
 T = Thai Literacy : การอานออก เขียนได 
 S = Spirit : คุณธรรม 

กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 กลยุทธที่ 2 สงเสริม และพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 กลยุทธที่ 3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล  
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  3. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบมีสวนรวม  

เปาประสงค  
 1. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร  
 2. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการพัฒนาดานวิชาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และคุณธรรม 
จริยธรรม  
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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ปจจัยเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนผลลัพทของการจัดการศึกษา 
 - เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจริงจังและเปนระบบ 
 - โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอ้ืออำนวยตอการเรียนรู มีความพรอมดาน
ทรัพยากร วสัดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี  
 - หองเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู สราง
ขวัญ และกำลังใจใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ 
 - ผูเรียนคุณภาพ  เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ระบบการบริหารจดัการศึกษาสูเปาหมายผลสำเร็จ 
 P : Plan หมายถึง การวางแผนงานดำเนินการ จากวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว 
ครอบคลุมทั้งดานการปรับปรุงแกไข การพัฒนาสิ่งใหมๆ หรือการแกปญหาที่เกิดข้ึน ชวยใหสามารถคาดการณสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลด ความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
     D : DO หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนที่เขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง  มี
โครงสรางรองรับการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินการและผลของการดำเนินการ 
            C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแตละข้ันตอนของแผนงานประเมินผลและนำ
ผลการประเมินมาวิเคราะห ตรวจสอบวัตถุประสงค รวบรวมขอมูล กระบวนการทำงาน คุณภาพของผลงาน 
            A :  Action หมายถึง การปรับปรุงแกไขขอปญหาขอบกพรองการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามเปาหมาย นำไปใชในการทำงานครั้งตอไปและเพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
 

A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอานออกเขียนได เปนนโยบายสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนทุกคน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จึงไดกำหนดเปาหมายและ
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
 

เป้าหมาย 
 1. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปลอดการอานไมออกเขียนไมได 
 2. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถดานภาษา  ดานคำนวณ และดานเหตุผล เพ่ิมขึ้น
จากปการศึกษาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 3  
 3. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, 5 มัธยมศึกษาปที่ 1, 2 มีผลประเมินดวย ขอสอบมาตรฐาน
กลาง เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 3 
 4. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3  มีผลการทดสอบ O-NET กลุมสาระหลัก 
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 3 
 

S = Spirit : คุณธรรม 
 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปนการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียนใหมีโอกาส
พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเปนคนดีดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และไดรับการพัฒนาทักษะทำใหเกิดจิตสำนึกความเปนไทย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดกำหนดจุดเนนพัฒนาคุณธรรมผูเรียน 4 ดาน ดังนี้ 
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เปาหมายและนโยบายการพัฒนาดานคุณธรรม  
เปาหมาย การพัฒนาดานคุณธรรม 4 ดาน ดังนี้   

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติธำรง
ไวซึ่งความเปนชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 2. ชื่อสัตย สุจริต หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 3. มีวินัย หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง  กฎเกณฑ  และระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 4. พอเพียง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ 
มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่
ดำเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียน
ผูอื่น เห็นคณุคา ของทรัพยากรตางๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
C = Communication:  การส่ือสาร 
 การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เปน
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรูเพ่ือกาวทันโลกและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือใหการ
ขับเคล่ือนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จึงไดกำหนดเปาหมายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการฟง และการพูด ดังนี้ 
เปาหมาย  
 1. ระดับปฐมวัย สามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 20 ประโยค/คำสั่ง 
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 50 ประโยค/คำสั่ง 
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 80 ประโยค/คำสั่ง 
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางนอย 110 ประโยค/คำสั่ง 
 เกณฑการตัดสินรอยละ 65 ของผูเรียนชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการฟง – การพูด 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

ปจจัยเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนผลลัพทของการจัดการศึกษา 
 - เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลอยางตอเน่ืองจริงจังและเปนระบบ 
 - โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอ้ืออำนวยตอการเรียนรู มีความพรอมดาน
ทรัพยากร วสัดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี  
 - หองเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู สราง
ขวัญ และกำลังใจใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ 
 - ผูเรียนคุณภาพ  เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
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สูการพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model 
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1.เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลอยาง
ตอเนื่องจริงจังและเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมเอ้ืออำนวยตอการเรียนรู มีความพรอมดานทรัพยากร วัสดุ
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี  
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3.หองเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู สรางขวัญ  และ
กำลังใจใหผูเรียนประสบผลสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ผูเรียนคุณภาพ  เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
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5.คุณภาพการศึกษาปฐมวัย Quality of Early Childhood Education 
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สวนที่ 3 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2563 

 

 ดวยในปงบประมาณประจำป 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงกรอบจัดสรร
งบประมาณให สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำหรับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 5,000,000.-บาท 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไว 3 สวน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังน้ี 
 

 สวนที่ 1 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (คาใชจายประจำ)           จำนวน 3,452,000 บาท 
 สวนที่ 2 งบดำเนินงานตามโครงการจำเปนเรงดวน (โครงการกลุม/หนวย)    จำนวน 1,548,000 บาท 
 สวนที่ 3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ      จำนวน 3,000,000 บาท 
  

       รวมทั้งสิ้น                        จำนวน 8,000,000 บาท 
 

 ทั้งน้ี ไดวางแผนการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หนวยงานตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ตาราง 16 สรุปการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปงบประมาณ 2563 

รายการ จัดสรร หมายเหตุ 
งบประมาณ 

1.งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (คาใชจายประจำ)      3,452,000.00   

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1.1 คาจางลูกจางช่ัวคราว/ประกันสังคม         800,000.00   

1.2 คาถายเอกสาร         30,000.00   

1.3 คาวัสดุสำนักงาน/หนังสือพิมพ         150,000.00  

1.4 ซอมแซมยานพาหนะ 100,000.00   

1.5 ซอมแซมครุภัณฑ         30,000.00   

1.6 คาน้ำมันเชื้อเพลิง         350,000.00   

1.7 คาน้ำดื่ม           20,000.00   

1.8 คากำจัดขยะมูลฝอย 6,000.00  
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ตาราง 16 สรุปการจดัสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชร.เขต 2 ปงบประมาณ 2562 (ตอ) 

รายการ จัดสรร หมายเหตุ 
งบประมาณ 

1.9 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ         400,000.00   

1.10 เบ้ียประชุม ก.ต.ป.น.         15,000.00   

รวมคาตอบแทนใชสอยวัสดุ 1,901,000.00  

คาสาธารณูปโภค   
1.11 คาไฟฟา         700,000.00   

1.12 คาไปรษณีย           60,000.00   

1.13 คาโทรศัพท          91,000.00  

รวมคาสาธารณูปโภค 851,000.00  

1.14 งบพัฒนาความเขมแข็งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         700,000.00  

2. งบโครงการตามภารกิจหรือโครงการจำเปนเรงดวน 1,548,000.00  
รวมทั้งหมด 5,000,000.00  

 
ตาราง 17 สรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน (โครงการกลุม/หนวย) 
. 

ที ่ กลุม/หนวย โครงการจำเปนเรงดวน โครงการรอจัดสรรจาก สพฐ. รวมทั้งส้ิน 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบ    

ประมาณ 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

1 บริหารงานบุคคล 5 165,000 - - 165,000 
2 นโยบายและแผน 6 130,000 1 100,000 230,000 
3 สงเสริมการจัดการศึกษา 6 170,000 8 1,170,000 1,340,000 
4 อำนวยการ 1 200,000 2 500,000 700,000 
5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 5 500,000 8 593,000 1,093,000 
6 บริหารงานการเงินและสินทรัพย 2 80,000 - - 80,000 
7 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 30,000 4 264,000 294,000 
8 กลุมพัฒนาบุคลากร 3 150,000 1 300,000 450,000 
9 กลุมกฎหมายและนิติกร 1 27,000 1 73,000 100,000 
10 ตรวจสอบภายใน 2 96,000 - - 96,000 
 รวม 32 1,548,000 25 3,000,000 4,548,000 
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สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามกลุม/หนวย 
ตาราง 18 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมบริหารงานบุคคล 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
45,000 

 
นางอาภา  กุลพสุมนต 
 

2 การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอมูล กลั่นกรองขอมูล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

15,000 นางสุกัญญา  ปวงมาทา 

 

3 การประเมินศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา 

80,000 ส.ต.ต.หญิงศรีวรรณ  
สุวรรณ 

4 การวางแผนและบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตำแหนง 

15,000 นางสาวพัชรี  รูปวิเชตร     

5 สรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราว               

10,000 นางยุพิน จันทะสินธุ  /นาง
ภาพร  มูลไชย 

 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 165,000  
 

ตาราง 19 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมนโยบายและแผน 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำป 2563 30,000 นางประสพสุข บุญเรืองศรี 
2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 25,000 นางประสพสุข บุญเรืองศรี 
3 การบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2563 
20,000 นางคนึงหา   

 
4 การติดตามและเพ่ิมประสิทธิภาพงานงบอุดหนุนปงบประมาณ 2563 15,000 นางสาวบาหยัน คงชู 
5 การติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจำป

งบประมาณ 2562 

30,000 นายสมชาติ เทพวงศ 

6 การจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร 10,000 นายวิชัย ดีวงศ 
 รวม 6 โครงการ 130,000  
ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ       งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7 โครงการสรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ 

100,000 นางประสพสุข บุญเรืองศรี 

 รวมทั้งส้ิน 7 โครงการ 230,000  
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ตาราง 20 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนามาตรฐานนักเรียนพักนอน 10,000 นางมาศสินี อุนเรือน 
2 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2563 

(ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 
20,000 นางมาศสินี อุนเรือน 

3 การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 10,000 นางมาศสินี อุนเรือน 

4 สงเสริมพัฒนากิจการลูกเสือ ยุวกาชาด 60,000 นางพิมพรดา ธิปอ 
5 พัฒนาการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 60,000 นายวิเชียร ธรรมยา 
6 สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสทางการศึกษาและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
10,000 นางสินียภัทร วงศารัตนะ 

 รวม 6 โครงการ 170,000  

ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
7 โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวง

รัชกาลท่ี10 สูการปฏิบัติ (กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด จิตอาสา) 
270,000 นางพิมพรดา ธิปอ 

8 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 

480,000 นางสาวมาศสินี อุนเรือน 

9 โครงการ สงเสริมกิจกรรมระบอบประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

10,000 นางพิมพรดา ธิปอ 

10 โครงการแนะแนวการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 30,000 นายวิเชียร ธรรมยา 
11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียน 
30,000 นางสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 

12 โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(การรับนักเรียน สำมะโนประชากรวัยเรียน การแกปญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร)    

70,000 นางสินียภัทร วงศารัตนะ 

13 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 130,000 นางพิมพรดา ธิปอ 
14 โครงการสงเสริมความปลอดภัยรอบดานในสถานศึกษา 150,000 นายวิเชียร ธรรมยา 
 รวม 8 โครงการ 1,170,000  

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 1,340,000  
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ตาราง 21 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมอำนวยการ 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดและการประชุมบุคลากร

ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ป พ.ศ.2563 
200,000 นายอาจินต ชุติภานุวัชร 

 รวม 1 โครงการ 200,000  
ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
2 โครงการสำนักงานเขตสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ 200,000 นายอาจินต ชุติภานุวัชร 
3 โครงการศูนยเครือขายคุณภาพสูมาตรฐานการจัดการศึกษา 300,000 นางดวงใน คำลือ 
 รวม 2 โครงการ 500,000  
 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 700,000  

 

ตาราง 22 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา  

115,000 นางพรมเมือง เทวตา 

2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

20,000 นางวรลักษณ จันทรเนตร 

3 พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปการศึกษา 
2562 และเทคนิคการสอน 

50,000 น.ส.รัษฎา อภิวงคงาม 

 
4 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปงบประมาณ 2562 
250,000 นายบัณฑิต ไชยวงค 

 
5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด 

สพป.เชียงราย เขต 2 
65,000 นายจตุพล อุปละ 

 
 รวม 5 โครงการ 500,000  

ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS Model ป

การศึกษา 2562 
200,000 นางพรมเมือง เทวตา 

น.ส.รัษฎา อภิวงคงาม 
7 โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
65,000 นางอิชยาพัฒน มณีรัตน 

8 โครงการนิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช
ในสถานศึกษา 

40,000 นางกังสดาล แจงมณี 

9 โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 นางอิชยาพัฒน มณีรัตน 
10 โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา

รู (Active Learning) 
50,000 นางกังสดาล แจงมณี 
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ตาราง 22 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ (ตอ) 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูสูทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผูเรียน 

50,000 นางกังสดาล แจงมณี 

12 โครงการสรางความเขมแข็งในการการยกระดับคุณภาพของ
กลุมเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

70,000 นางวรลักษณ จันทรเนตร 

13 โครงการติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนสูงในถิ่น
ทุรกันดาร 

30,000 นางพรมเมือง เทวตา 

 รวม 8 โครงการ 593,000  

 รวมทั้งส้ิน 13 โครงการ 1,093,000  

 

ตาราง 23 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา 55,930 นางชไมพร คงกุลชัยวัชร 
2 เสริมสรางศักยภาพของผูยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญดวย

ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
24,070 นางเบญจมาศ ชุติภานุวัชร 

 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 80,000  

ตาราง 24 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ หนวยตรวจสอบภายใน 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 31,000 น.ส.ภัฌฎาภรณ ชัยมัง 

2 พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบควบคุม
การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ.2544 

65,000 น.ส.ภัฌฎาภรณ ชัยมัง 

 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 96,000  
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ตาราง 25 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมพัฒนาบุคลากร 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

60,000 นางกุลนันทน เวียงหา 

2 โครงการพัฒนาและเตรียมความพรอมกอนแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

60,000 นางกุลนันทน เวียงหา 

3 โครงการพัฒนาลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวตำแหนง
นักการภารโรง 

30,000 นางกุลนันทน เวียงหา 

 รวม 3 โครงการ 150,000  

ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง

ระบบสูความเปนมืออาชีพ 
300,000 นางกุลนันทน เวียงหา 

 รวม 1 โครงการ   

 รวมทั้งสิ้น  4 โครงการ 450,000  

ตาราง 26 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมกฎหมายและคดี 
ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพงานดานวินัย ปองปราม และ

แกไขปญหาการทุจริตของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรมที่ 1) 

27,000 นายอาทิตย ปวงมาทา 

 รวม 1 โครงการ 27,000  

ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
2 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวินัย ดานการปองกันและ

แกปญหาการทุจริตของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรมที่ 1-2-3) 

73,000 นายอาทิตย ปวงมาทา 

 รวม  1 โครงการ 73,000  
 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 100,000  
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ตาราง 27 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 
 

ที ่ โครงการจำเปนเรงดวน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาบุคลากรดานการใชงานระบบการศึกษาดาน
เทคโนโลยี 

30,000 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน 

 รวม 1 โครงการ 30,000  

ที ่ โครงการรอรับจัดสรรงบจาก สพฐ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สูความเปนมืออาชีพ      

30,000 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน 

3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเรียนไดเขาถึงการบริการ
ดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

30,000 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน 

4 โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม      

30,000 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน 

5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารจัดการ
ฐานขอมูล Big Data และการจัดการเรียนการสอน 

174,000 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน 

 รวม 4 โครงการ 264,000  

 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 294,000  
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ตาราง 28 สรุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณโครงการจำแนกตามนโยบาย และกลยุทธ 
 

นโยบาย สพฐ.ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

กลยุทธแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สพป.เชียงราย เขต 2    

ประจำป 2563-2565 

จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของผูเรียน 

12 1,375,000 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพ
ผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

7 698,000 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 

กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสูความเปนมืออาชีพ  

13 1,010,000 

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการ การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ  
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาแกประชากรวัย
เรียนทุกคนอยางทั่วถึง เสมอภาค และ
มีคุณภาพ  

9 655,000 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

3 360,000 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และการมีสวนรวมตาม
หลักธรรมาภิบาล  

17 1,280,000 

 กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและ
เปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 
 

54 4,587,070 

รวมทั้งสิ้น 115 9,965,070 
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ตาราง 29 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 1 และ กลยุทธ 
สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 1 ดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของผูเรียน 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2563 

(ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 
20,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

2 สงเสริมพัฒนากิจการลูกเสือ ยุวกาชาด 60,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 
3 โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวง

รัชกาลท่ี10 สูการปฏิบัติ (กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด จิตอาสา) 
270,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 

480,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

5 โครงการ สงเสริมกิจกรรมระบอบประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

10,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

6 โครงการติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนสูงในถิ่น
ทุรกันดาร 

30,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

7 พัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา  

115,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

8 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

20,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 

65,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

10 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS Model ป
การศึกษา 2562 

200,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

11 โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

65,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

12 โครงการนิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช
ในสถานศึกษา 

40,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 รวม 12 โครงการ 1,375,000  
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ตาราง 30 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 2 และ กลยุทธ 
สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการแนะแนวการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 30,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน 

30,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

3 พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปการศึกษา 
2562 และเทคนิคการสอน 

50,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

4 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปงบประมาณ 2562 

250,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

5 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS Model ป
การศึกษา 2562 

200,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 
 

6 โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 
7 โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา

รู (Active Learning) 
50,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

 รวม 7 โครงการ 698,000  
 
 

ตาราง 31 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 3 และ กลยุทธ 
สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

45,000 
 
บริหารงานบุคคล 

2 การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอมูล กลั่นกรองขอมูล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

15,000 บริหารงานบุคคล 

3 การประเมินศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา 

80,000 บริหารงานบุคคล 

4 การวางแผนและบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตำแหนง 

15,000 บริหารงานบุคคล 
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ตาราง 31 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 3 และ กลยุทธ 
สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 3 สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมือ
อาชีพ (ตอ) 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
5 สรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจาง

ชั่วคราว               

10,000 บริหารงานบุคคล 

6 พัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา  

115,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

7 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS Model ป
การศึกษา 2562 

200,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

8 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูสูทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผูเรียน 

50,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

9 โครงการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

60,000 พัฒนาบุคลากร 

10 โครงการพัฒนาและเตรียมความพรอมกอนแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

60,000 พัฒนาบุคลากร 

11 โครงการพัฒนาลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวตำแหนง
นักการภารโรง 

30,000 พัฒนาบุคลากร 

12 โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบสูความเปนมืออาชีพ 

300,000 พัฒนาบุคลากร 

13 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สูความเปนมืออาชีพ      

30,000 สงเสริมการศึกษาทางไกล 
และเทคโนโลยีฯ 

 รวม 13 โครงการ 1,010,000  
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ตาราง 32 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 และ   
กลยุทธ สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุก
คนอยางท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 พัฒนามาตรฐานนักเรียนพักนอน 10,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 
2 การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 10,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 
3 พัฒนาการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 60,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 
4 สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสทางการศึกษาและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
10,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

5 โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(การรับนักเรียน สำมะโนประชากรวัยเรียน การแกปญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร)    

70,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 

6 โครงการสงเสริมความปลอดภัยรอบดานในสถานศึกษา 150,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 
7 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปงบประมาณ 2562 

250,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 

65,000 นิเทศ ติดตามและประเมินฯ 

9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเรียนไดเขาถึงการบริการ
ดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

30,000 สงเสริมการศึกษาทางไกล 
และเทคโนโลยีฯ 

 รวม 9 โครงการ 655,000  
 

ตาราง 33 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 และ   
กลยุทธ สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 

1 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 130,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 
2 โครงการสำนักงานเขตสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ 200,000 อำนวยการ 
3 โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 

และสิ่งแวดลอม 
30,000 สงเสริมการศึกษาทางไกล 

และเทคโนโลยีฯ 
 รวม 3 โครงการ 360,000  
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ตาราง 34 สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับ นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 6 และ กลยุทธ 
สพป.เชียงราย เขต 2 กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม/หนวย 
1 จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำป 2563 30,000 นโยบายและแผน 
2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 25,000 นโยบายและแผน 
3 การบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2563 
20,000 นโยบายและแผน 

4 การติดตามและเพ่ิมประสิทธิภาพงานงบอุดหนุนปงบประมาณ 2563 15,000 นโยบายและแผน 
5 การติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจำป

งบประมาณ 2562 
30,000 นโยบายและแผน 

6 การจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร 10,000 นโยบายและแผน 
7 โครงการสรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

ตามบริบทของพื้นที่ 
100,000 นโยบายและแผน 

8 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดและการประชุมบุคลากรใน 
สพป.เชียงราย เขต 2 ป พ.ศ.2563 

200,000 อำนวยการ 

9 โครงการศูนยเครือขายคุณภาพสูมาตรฐานการจัดการศึกษา 300,000 อำนวยการ 
10 โครงการสรางความเขมแข็งในการการยกระดับคุณภาพของกลุม

เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

70,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินฯ 

11 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา 55,930 บริหารงานการเงินฯ 
12 เสริมสรางศักยภาพของผูยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญดวยตนเอง

ทางอิเล็กทรอนิกส 
24,070 บริหารงานการเงินฯ 

13 การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 31,000 ตรวจสอบภายใน 
14 พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบควบคุม

การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ.2544 
65,000 ตรวจสอบภายใน 

15 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพงานดานวินัย ปองปราม และแกไข
ปญหาการทุจริตของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กิจกรรมท่ี 1-3) 

100,000 กฎหมายและคดี 

16 สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30,000 สงเสริมการศึกษาทางไกล  
17 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารจัดการ

ฐานขอมูล Big Data และการจัดการเรียนการสอน 
174,000  

 รวม 17 โครงการ 1,280,000  
9kik’
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี   
ประเด็นการพิจารณาที่ 
1 ภาวะผูนำของผูบริหาร
ในการนำองคการไปสู
เปาหมาย 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS Model ปการศึกษา 2562 กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  CR2Q-Ed  Model for Smart Educational Service Area  Office 

200,000 กลุมนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

2.  โครงการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 100,000 กลุมนโยบายและแผน 

3.  การจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.ชร  2  ประจำป  2563 30,000 กลุมนโยบายและแผน 

4.  โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพงานดานวินัย ปองปราม และแกไขปญหาการ
ทุจริตของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

100,000 กฎหมายและคดี 

5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต  2 65,000 กลุมนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

6. การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 31,000 ตรวจสอบภายใน 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 
 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดฃอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี   
ประเด็นการพิจารณาที่ 
1 ภาวะผูนำของ
ผูบริหารในการนำ
องคการไปสูเปาหมาย 
(ตอ) 

7.  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูสูทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผูเรียน 

50,000 กลุมนิเทศติดตามประเมินผล 

8. โครงการสรางความเขมแข็งในการการยกระดับคุณภาพของกลุมเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

70,000 กลุมนิเทศติดตามประเมินผล 

9. โครงการบริหารงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 ป 2563 

200,000 อำนวยการ 

 10. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำป 2563 

200,000 อำนวยการ 

 11.  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาใน
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

20,000 กลุมนิเทศติดตามประเมินผล 

 12. นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในสถานศึกษา 40,000 กลุมนิเทศติดตามประเมินผล 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      51 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี   
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 
การใชขอมูลสารสนเทศ
ในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

1.  การจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร  10,000 กลุมนโยบายและแผน 

2.  โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 

30,000 กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

3.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารจัดการฐานขอมูล Big  

Data และการจัดการเรียนการสอน 
 

174,000 กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

4. การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 31,000 กลุมตรวจสอบภายใน 
5.  โครงการวางแผนและบริหารอัตรากำลังขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวทุกตำแหนง 

15,000 กลุมบริหารงานบุคคล 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      52 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี   
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 
การใชแผนเปนเครื่องมือ
ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต  2  ประจำป  2563 30,000 กลุมนโยบายและแผน 

2.  บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 25,000 กลุมนโยบายและแผน 
3.  การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบประมาณประจำป
งบประมาณ  2563 
 

20,000 กลุมนโยบายและแผน 

4.  การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบอุดหนุนปงบประมาณ  2563 15,000 กลุมนโยบายและแผน 

5.  การจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร 10,000 กลุมนโยบายและแผน 

6.  โครงการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพื้นที่ 

100,000 กลุมนโยบายและแผน 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี   
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
การสรางหรือประยุกตใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา(ใชขอมูล
ประกอบการรายงานผลใน
ตัวชี้วัดที่ 36 สถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ทั้งระบบ) 

1.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงการบริการดาน
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

30,000 กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

2.  โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญดวย
ตนเองทางอิเลคทรอนิกส ในสังกัด สพป.เชียงรายเขต  2   

24,070 กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

3.  โครงการบริหารงานอำนวยการ ฯ จุดเนนในการพัฒนา สพป.
เชียงราย เขต  2  ตาม CR2Q-Ed  Model  for  Smart  Educational  

Service  Area  Office ดานการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
ไดแก Smart  Area ,  TAP ,Auto  Office 
 

200,000 กลุมอำนวยการ 

4.  โครงการสงเสริมพัฒนา ผูบริหาร ครู บุคลากร สูความเปนมือ
อาชีพ กิจกรรมรายงานการสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรม 
เทคโนโลยี  รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ชร 2  

ใน 4  ดาน (ชื่อนวัตกรรม) 

30,000 กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      54 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี   
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 
การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธภายใน
และภายนอกสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

1.  โครงการบริหารงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 ป 2563 

200,000 กลุมอำนวยการ 

2.  โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
3.  โครงการบริหารงานอำนวยการ ฯ จุดเนนในการพัฒนาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  ตาม CR2Q-Ed  Model  

for  Smart  Educational  Service  Area  Office ดานบริการประทับใจ ใน
ตัวบงชี้เรื่องการใหคำแนะนำที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ 
 

 กลุมอำนวยการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 
การนำผลการดำเนินงาน 
มาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

1.  โครงการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 

100,000 กลุมนโยบายและแผน 

2.  โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป  
2563 

30,000 กลุมนโยบายและแผน 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      55 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ     
ตัวบงชี้ที่ 2 : การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู   
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 

การสงเสริมใหเกิดการจัดการ
ความรู (Knowledge Managem

: KM)และการสรางชุมชนการ 
เรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional Learning 

Community : PLC) 
และนำองคความรูมาพัฒนา 
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
องคการ โดยใชกระบวนการ 

วิจัย 

1.  โครงการบริหารงานอำนวยการ ฯ จุดเนนในการพัฒนาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  ตาม CR2Q-Ed  

Model  for  Smart  Educational  Service  Area  Office ดานบริการ
ประทับใจ ในตัวบงชี้เรื่องมุมสื่อ  มุมหนังสือ  หองสมุด 

200,000 กลุมอำนวยการ 

2.  โครงการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต  2   

0 
 

กลุมพัฒนาบุคลากร 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      56 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ    
ตัวบงชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 

การสงเสริม สนับสนุน  
การมีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของบุคคล ครอบครัว 

 เอกชน องคกรชุมชน 

 องคกรเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น 

 

1.  การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 10,000 กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

 

2.  โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (การรับ
นักเรียน สำมะโนประชากรวัยเรียน การแกปญหาสถานะทางทะเบียน
ราษฎร) 

70,000 กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

 

3. โครงการสงเสริมความปลอดภัยรอบดานในสถานศึกษา 150,000 กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

4. โครงการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

10,000 กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

5.  โครงการบริหารงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 ป 2563 

200,000 กลุมอำนวยการ 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      57 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

ตัวบงชีท้ี่ 1 : การบริหารงานดานวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณา 6 
พัฒนา สงเสริม 
สนับสนุน กำกับ ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.
เชียงรายเขต 2 

65,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

 

2. การสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุม
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

70,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      58 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

ตัวบงชีท้ี่ 2 : การบริหารงานดานงบประมาณ  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 
การวางแผนการใช
งบประมาณอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับ
นโยบาย ปญหา และความ
ตองการ 
 

1. การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบประมาณประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

20,000 กลุมนโยบายและแผน 

2. การติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ 2562 30,000 กลุมนโยบายและแผน 

3. การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบอุดหนุนปงบประมาณ 2563 15,000 กลุมนโยบายและแผน 
 

4. โครงการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที ่

100,000 กลุมนโยบายและแผน 

5. การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 
 

31,000 หนวยตรวจสอบภายใน 
6. พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบการควบคมุการเงินของ
หนวยงานยอย พ.ศ.2544 

65,000 หนวยตรวจสอบภายใน 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      59 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบงชี้ที่ 3 : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณาที่ 
3 การพัฒนาสงเสริม ยก
ยองเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู
ความเปนมืออาชีพ
สอดคลองกับปญหา
ความตองการจำเปนและ
สงเสริมความกาวหนา 
ในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1. การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

45,000 กลุมบริหารงานบุคคล 

2. สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 60,000 กลุมพัฒนาบุคลากร 

3. การประเมินศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
ผูบริหาร 

80,000 กลุมบริหารงานบุคคล 

4. การเตรียมความพรอมและการพัฒนากอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่บรรจุใหม 

60,000 กลุมพัฒนาบุคลากร 

5. การอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราวตำแหนง
นักการภารโรง 
 

30,000 กลุมพัฒนาบุคลากร 

6. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบสูความ
เปนมืออาชีพ 

300,000 กลุมพัฒนาบุคลากร 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      60 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป2563 

กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มี
มาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบงชี้ที่ 3 : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณาที่ 
3 การพัฒนาสงเสริม ยก
ยองเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู
ความเปนมืออาชีพ
สอดคลองกับปญหา
ความตองการจำเปนและ
สงเสริมความกาวหนา 
ในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ตอ) 

7. สงเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด 60,000 กลุมสงเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

8. การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปงบประมาณ 2563 250,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

9. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูความ
เปนมืออาชีพ 

30,000 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

10. สงเสริมการศึกษาพัฒนาบุคลากรดานการใชงานระบบการศึกษา
ดานเทคโนโลยี 

30,000 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

   
   



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      61 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดฃอบ ป2563 
กลยุทธที่ 7 การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 
 
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบงชี้ที่ 4 : การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 
การพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร 10,000 กลุมนโยบายและแผน 
2. สงเสริมการศึกษาพัฒนาบุคลากรดานการใชงานระบบการศึกษาดานเทคโนโลยี  30,000 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงการบริการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 30,000 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
4. การจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 30,000 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารจัดการฐานขอมูล Big Data และการ
จัดการเรียนการสอน 

174,000 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา   
การจัดระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา
ภารกิจหลัก 4 ดาน และ
การนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ

1. การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 31,000 หนวยตรวจสอบภายใน 
2. การสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุมเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

70,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จและเปนแบบอยางได  
ประเด็นการพิจารณา : ผลงาน
หรือผลการดำเนินงานของกลุม/
หนวย ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่บรรลุเปาหมายประสบ
ความสำเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เปน
ผลงานที่เกิดจากการดำเนินงาน
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกิดประโยชนตอ
การศึกษาและสถานศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิด
ประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและ
สามารถยึดเปนแบบอยางได 

1.  โครงการสำนักงานเขตสวย ภูมิทัศนสดใส  ปลอดภัยไรมลพิษ 200,000 กลุมอำนวยการ 
2.โครงการศูนยเครือขายคุณภาพสูมาตรฐานการจัดการศึกษา 300,000 กลุมอำนวยการ 
3.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS Model ป
การศึกษา  2563 

200,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

4.การวางแผนและบริหารอัตรากำลังขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตำแหนง  

15,000 กลุมบริหารงานบุคคล 

5.การติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจำป
งบประมาณ 2562 

30,000 กลุมนโยบายและแผน 

6.การจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร 10,000 กลุมนโยบายและแผน 
7.พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปการศึกษา 
2562 และเทคนิคการสอน (TAP) 

50,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดฃอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการ
พัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา : สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนา 
สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตน
สังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ตามเกณฑที่กำหนด 
2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผล
เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา) (ใชขอมูลประกอบการรายงานผล
ในตัวชี้วัดที่ 22 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
มาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดาน
ประเภท ขนาด และพื้นที่ และบูรณาการ) 

   

1.โครงการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที 

100,000 กลุมนโยบายและแผน 

2.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด 
สพป.เชียงราย เขต  2 

65,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACT  MODEL ป
การศึกษา 2562 

200,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดฃอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใชขอมูล
ประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 22 
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง
เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และ
พื้นที่) 

1.โครงการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นท ี

100,000 กลุมนโยบายและ
แผน 

2.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด 
สพป.ชร.เขต  2 

65,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACT MODEL ป
การศึกษา 2562 

200,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

4. พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปการศึกษา 2563 50,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
5. โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประเดน็พิจารณา 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ใชขอมูล
ประกอบการรายงานผลใน ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของ
ผูเรียนชั้นป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กำหนด) 

1.พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปการศึกษา 
2562  

 

50,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ติดตามและประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3, สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามและประเมินผล
ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 )  

   

4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ใชขอมูล
ประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ
ของผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและ 

1. สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2653 20,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2.  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 60,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
3. โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของใน
หลวงรชักาลที่ 10 สูการปฏิบัต ิ

270,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

4. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา 

480,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มี
คุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม) 

5.  โครงการสงเสริมกิจกรรมระบอบประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

10,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

6.  โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 130,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
7.  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต  2  

20,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

8.  โรงเรียนคุณธรรมประจำสพป.เชียงราย เขต  2 65,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  (ใชขอมูล
ประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 1 รอย
ละของผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 

1. สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2653 20,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2.  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 60,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
3.  โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10  สูการปฏิบัติ 

270,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของ
ผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึง
ประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอ
ครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบ
ออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม) 
 

4. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา 

480,000 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมระบอบประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

10,000 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

6. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 130,000 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

7.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต  2  

20,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 

8. โรงเรียนคุณธรรมประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
 

65,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรู
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผูเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือ 
และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

1.พัฒนาการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 60,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2.สงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสทางการศึกษา และความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

10,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3.โครงการพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา 

115,000 กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4.2 เด็กดอยโอกาส 1.  พัฒนามาตรฐานนักเรียนพักนอน 10,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 60,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
3.  สงเสริมสนับสนนุการสรางโอกาสทางการศึกษา และความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

10,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

4.  โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 30,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5.  โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน 

30,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 



 

                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  2      69 
 

ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรูทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

4.2 เด็กดอยโอกาส 6.  โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(การรับนักเรียน  สำมะโนประชากรวัยเรียน  การแกปญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร) 

70,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

7.  โครงการสงเสริมความปลอดภัยรอบดานในสถานศึกษา 150,000 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ใช
ขอมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัด
ที่ 8 จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่
สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 
21 และตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของผูเรียนที่
มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการ
แขงขันระดับนานาชาติ) 

1.  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปงบประมาณ 2563 
 

250,000 กลุมนิเทศติดตามฯ 
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ตารางที่ 35 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับกลยุทธที่ 1-6 และสงผลตอการพัฒนาตาม กลยุทธที่ 7 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ป2563 
กลยุทธที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเปนไปตามจุดเนนในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสำนักงานเขตพื้นที่ฯและสถานศึกษา มผีลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเดนที่ประสบความสำเร็จเปนที่ประจักษ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เปนผลงานที่ไดรบัรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป โดยตองเปนรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ใหการรับรองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเปน
รางวัลในปการศึกษาปจจุบนั 

1.การดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิ์มาลา 

45,000 กลุมบริหารงานบุคคล 

2.โครงการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

60,000 กลุมพัฒนาบุคลากร 

ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสำนักงานเขตฯ ตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม/
หนวย 

1.โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สงักัด สพป.
เชียงราย เขต 2 ป พ.ศ. 2563 (ITA) 

 

200,000 กลุมอำนวยการ 



 

 

 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการและเงินงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที่มีความสอดคลองและสงผลตอการพัฒนาตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมินผลตัวชี้วัด 

ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ( KRS:KPI Report System) และแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบุคคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 การดำเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 วัตถุประสงค   
1. ขาราชการ ลูกจางประจำ 
และพนักงานราชการในสังกัดที่
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ประสงคเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ไดรับ
การพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
2. เพื่อเปนขวัญและกำลังใจ
ใหกับขาราชการ ลูกจางประจำ 
และพนักงานราชการ ที่
ประพฤติดีเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติหนาที ่

เชิงปริมาณ 
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ใหขาราชการ 
ลูกจางประจำ และ 
พนักงานราชการ จำนวน 
428 คน ทีไ่ดขอ
พระราชทานประจำป  
2561-2562 
เชิงคุณภาพ 
ขาราชการ ลูกจางประจำ 
และพนักงานราชการ ใน
สังกัดผูเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลาและ
เปนผูที่มีคุณสมบัติฯ ไดรบั
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

กิจกรรมที่ 1  
ตรวจสอบ
คุณสมบัติผูขอ
พระราชทานเครื่อง
ราชฯ 
วิธีดำเนินการ  
ประชุม
คณะกรรมการ
หลังจากบุคลากร
ไดขอพระราชทาน 
กิจกรรมที่ 2 รับ
เครื่องราช ฯ ที่
สพฐ.จัดสรรให 
วิธีดำเนินการ  
เดินทางไปรับ
เครื่องราชฯ ที่ 
สพฐ.จัดสรร ตาม
สถานที่ที่ สพฐ.
กำหนดใหไปรับ 

พ.ย. 
2562 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ. 
2563 
และ 
พ.ค. 
2563 

 

 

 

(/)  
งบประจำ 
45,000 

บาท 

 

 

นาง
อาภา 
กุลพสุ
มนต 

3 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น
พิจารณา 3 

 
มาตรฐาน 3  
ตัวบงชี้ 5 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบุคคล 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
 

ผู 
รับผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 การดำเนินการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภร
ณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา (ตอ) 
 

 กิจกรรมที่ 3  จัดสรรเครื่องราช
ฯแกผูขอพระราชทาน 
วิธีดำเนินการ  ประชุม
คณะกรรมการจัดสรรหลังจากที่
ไดรับตราเครื่องราชจากสพฐ.
มาแลว แกผูขอพระราชทาน 
กิจกรรมที่ 4  จัดพิธีมอบ 
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตำ่กวา
สายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลาแกผูไดรบั
จัดสรร 
วิธีดำเนินการ  ประชุม
คณะกรรมการจัดงาน และจัด
งานพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณแกผูขอ
พระราชทาน ทีไ่ดสงแบบตอบ
รับมายัง สพป.ชร. 2 วาจะเขา
รวมพิธี 
 

มิ.ย. 2563 

 

 

 

 

ก.ค. 2563 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู 

รับผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 การประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
ขอมูล กลั่นกรอง
ขอมูล เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 

วัตถุประสงค  
1. เพื่ อ ใ ห ก า ร ย า ย
ข า ร า ช ก า รค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตรงกับสาขาวิชาเอกที่
โรงเรียนต องการให
มากที่สุด   

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รอยละ 80 มีขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัตงิาน 
2. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รอยละ 70 ไดรับการ
พิจาณายายไปดำรง
ตำแหนงที่ตองการ 
เชิงคุณภาพ 
การยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปรงใส 
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ได   
ตามหลักเกณฑและ
วิ ธี ก า รที่    ก .ค .ศ .
กำหนด 

กิจกรรมที่1 จัดทำขอมูล
รายละเอียดการขอยายตาม
คำรองขอยายของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนง 
ครูผูสอน 
วิธีดำเนินการ  
1.จัดทำขอมูลผูที่ยื่นคำรอง
ขอยายประจำป ตาม
องคประกอบ ตัวชี้วัด ที่ 
สพฐ.กำหนด 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอมูล 
3.จัดทำรายละเอียดคำรองขอ
ยายดังกลาว โดยเรียงตามชื่อ
โรงเรียนที่มีผูประสงคขอยาย
เขา 
4.ขอความเห็นกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณายาย 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

( )       
งบประจำ 
15,000
.....บาท 

 

นาง    
 สุกัญญา  
ปวงมาทา 

 

3 3   O25 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

2 การประชุมคณะกรรมการ
จัดทำขอมูล กลั่นกรองขอมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณา
ยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 (ตอ) 
2. เพื่อใหการกลั่นกรองยาย
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 24 ลงวันที ่28 ธ.ค  
2559 เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา 
ตำแหนง ครู สงักัดสำนักงาน
คณะกรรมการ  

 กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ยาย สายครูผูสอน 
วิธีดำเนินการ 
1.แตงตั้งคณะกรรมการพจิารณา
จัดทำขอมลู ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีเสนอ 
อกศจ.พิจารณากลัน่กรองยาย
ตอไป 
2. อกศจ.พิจารณากลัน่กรองยาย
และใหความเห็นชอบแลว 
นำเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 
3. สพป.จดัทำบญัชีรายละเอียด
แนบทายคำสั่งเสนอ ศึกษาธิการ
จังหวัด (ผูมีอำนาจตามมาตรา 
53) ดำเนินการออกคำสั่งยาย
และแตงตั้งขาราชการครฯู ที่
ผานการอนุมัติ จาก กศจ.ตอไป 
4.แจงคำสัง่ยายดังกลาวใหผูที่
เกี่ยวของ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

2 การประชุมคณะกรรมการ
จัดทำขอมูล กลั่นกรอง
ขอมูล เพื่อประกอบการ
พิจารณายายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (ตอ) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
และหนังสือสำนักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลง
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
สพฐ. 

 กิจกรรมที่  3  จัดทำขอมูล
รายละเอียดการขอยายตามคำ
รองขอยายของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา 
วิธีดำเนินการ 
1.จัดทำขอมูลผูที่ยื่นคำรองขอ
ยายประจำป ตามองคประกอบ 
ตัวชี้วัด ที่ กศจ.เชียงราย
กำหนด 
2 .แต ง ตั้ ง คณ ะก รรม ก า ร
ตรวจสอบขอมูล 
3.จัดทำรายละเอียดคำรองขอ
ยายดังกลาว โดยเรียงตามชื่อ
โรงเรียนที่มีผูประสงคขอยาย
เขา 
4.ขอความเห็นกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณายาย 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับผิด
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

2 การประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
ขอมูล กลั่นกรองขอมูล 
เพื่อประกอบการ
พิจารณายายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (ตอ) 

 

 กิจกรรมที่  4 ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการยาย 
สายบริหารสถานศึกษา 
วิธีดำเนินการ 
1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดทำขอมูล ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีเสนอ 
อกศจ.พิจารณากลั่นกรองยาย
ตอไป 
2.อกศจ.พิจารณากลั่นกรองยาย
และใหความเห็นชอบแลว นำเสนอ 
กศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
3.สพป.จัดทำบัญชีรายละเอียด
แนบทายคำสั่งเสนอ ศึกษาธิการ
จังหวัด (ผูมีอำนาจตามมาตรา 
53) ดำเนินการออกคำสั่งยาย
และแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บรหิารสถานศึกษา ที่ผานการ
อนุมัติ จาก กศจ.ตอไป 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

2 การประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
ขอมูล กลั่นกรองขอมูล 
เพื่อประกอบการ
พิจารณายายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 (ตอ) 

 

 กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำและกลัน่กรองขอมูล
ประกอบการยาย บุคลากรทางการ
ศึกษา 
วิธีดำเนินการ 
1.สพป .ประกาศตำแหน งว าง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
2.ดำเนินการรับสมัครขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือขาราชการประเภทอื่น เพื่อ
รับยาย/รับโอน  มาแตงตั้ งเปน
ข า ร าช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น 
3.จัดทำขอมูลเกี่ยวกับผูยื่นคำรอง
ขอยาย/ขอโอน 
4.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดทำขอมูล ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีเสนอ 
อกศจ .พิจารณากลั่นกรองยาย
ตอไป 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับผิด
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

2 การประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
ขอมูล กลั่นกรองขอมูล 
เพื่อประกอบการ
พิจารณายาย
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (ตอ) 

 

 5.อกศจ.พิจารณากลั่นกรองยาย
และ ให ค วาม เห็ น ชอบ แล ว 
นำเสนอ  กศจ .เพื่ อพิจารณา
อนุมัติตอไป 
6.สพป.จัดทำรายละเอียดคำสั่ง
รั บ ย า ย / รั บ โ อ น  เ ส น อ 
ศึกษาธิการจังหวัด (ผูมีอำนาจ
ตามมาตรา 53) ดำเนินการออก
คำสั่งยายและแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน ง  บุ คลากรทางการ
ศึกษาอื่น ที่ผานการอนุมัติ จาก 
กศจ . (ตามหลักเกณฑ  ว .29 
และ ว.30) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

3 การประเมินศักยภาพ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายผูบริหาร-สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา ใหมีการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล และประสบ
ผลสำเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย
ของทางราชการ  
 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
1.ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัด สพป.
ชร. เขต 2 ไดรับการ
พิจารณาเลื่อนเงนิเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63) และ
ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)  
2.ประชุมคณะทำงาน /
คณะกรรมการบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือน 
และประชุมคณะกรรม 
การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. เสนอโครงการฯเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
2. กำหนดปฏิทินการ
ประชุมชี้แจงการเลื่อน
เงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการเลื่อนเงนิเดือน 
ขาราชการครูฯ พ.ศ. 
2561 ของแตละศูนย
เครือขายฯ 
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ออกประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของผูบริหาร
สถานศึกษา 
4. กำหนดปฏิทินการออก
ประเมินและออกประเมิน 
5. ประชุมคณะกรรมการ
ออกประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของผูบริหาร
สถานศึกษา 
6. สรปุผลการประเมนิ 
7. แตงตั้งคณะทำงานและ 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

(  ) งบ
ประจำ 
  80,000 
บาท 

 

ส.ต.ต.
(ญ)ศรี 
วรรณ 
สุวรรณ 

 

3 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น
พิจารณา 3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 

กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

3 การประเมินศักยภาพ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสายผูบริหาร-
สถานศึกษา (ตอ) 
 

เชิงคุณภาพ 
1. สนบัสนนุและสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สายผูบริหารสถานศึกษา
สังกัด สพป.ชร. เขต 2 โดยยึด
ผลการปฏิบัติงานที่เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก
และความประพฤติในการ
รักษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพีตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 
2.ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรูความ
เขาใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ในการเลื่อนเงนิเดือนแบบรอย
ละ ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครฯู พ.ศ. 
2561 ไดอยางถูกตอง 

8. จัดทำขอมูลตัวครองที่
มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 
มี.ค. และ ณ วันที่ 1 
ก.ย. และตรวจสอบบัญชี
เสนอการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
9. รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

4 การวางแผนและบริหาร
อัตรากำลังขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ 
และลูกจางชั่วคราวทุก
ตำแหนง 
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อให สพป.
เชียงราย เขต 2 มีแผน
อัตรากำลังเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
2 . เพื่อนำแผน
อัตรากำลังไปใชในการ
บริหารอัตรากำลังครูได
อยางชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอกที่
สถานศึกษากำหนด และ
สอดคลองเปนไปตาม
นโยบาย 

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัด
จำนวน 151  
โรงเรียน มีแผน
อัตรากำลัง
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
   
 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด
ไดรับการจัดสรร
อัตรากำลังไดอยาง
เสมอภาคและ
ทั่วถึงทุกโรงเรียน 
 

- จัดทำโครงการเสนอ
ขออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะทำงาน 
- ดำเนินการสำรวจ
ขอมูล จัดเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล
อัตรากำลงัจัดทำขอมูล 
- ประมวลผลและ
สรุปผลการจัดทำ
ขอมูลเพื่อวางแผน
อัตรากำลัง 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 
- แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
อัตรากำลังตามแผน 
- ดำเนินการบริหาร
อัตรากำลังตามแผน 
 
 

พฤศจิกายน 
2562 

พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน  2563 

 

 

กรกฎาคม 2563 
 

 

กรกฎาคม 2563 
 

 

กรกฎาคม 2563 
ถึง 

กันยายน 2563 

(  ) งบ
ประจำ 
  15,000 
บาท 

 

น.ส. พัชรี  
รูปวิเชตร 

 

3 3 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น 
พิจารณา 2 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1  
 

  



                                                                                                                                                                       สาํนกังานเขตพนืทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต             82 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานบคุคล 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

5 การสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงาน
ราชการและลูกจาง
ชั่วคราว ประจำป
งบประมาณ 2563 
วัตถุประสงค 
เพื่อแกไขปญหาการขาด
แ ค ล น แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน
ราชการและอัตราจาง
ชั่วคราวทุกประเภท 
 

เชิงปริมาณ 
สรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ 
และสอบคัดเลือก
อัตราจางชั่วคราวทุก
ประเภท 
ที่จางจากเงิน
งบประมาณรายจาย 
 

เชิงคุณภาพ             
สพป.เชียงราย เขต 
2 สามารถบริหาร
อัตรากำลังพนักงาน
ราชการ อัตราจาง
ลูกจางชัว่คราวทุก
ประเภทไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
 

ดำเนินกาสอบ
คัดเลือก/ 
สรรหา พนักงาน
ราชการและอัตราจาง
ชั่วคราวรายเดือน ทุก
ประเภท ตามวนั เวลา 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ
ประกาศของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 และจัดสนาม
สอบที่กำหนดตาม
จำนวนผูสมัครสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 
2562 ถึง 

กันยายน 2563 
 

10,000 

 

 

 

 

 

นางยุพนิ 
จันทะ
สินธุ 

   
นางภาพร  
มูลไชย 

 

3 3    
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 จัดทำแผนปฏิบตัิการ 
สพป.เชียงราย เขต 2 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
วัตถุประสงค 
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
การ สพป.เชียงราย 
เขต 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2563 
 

เชิงปริมาณ 
จัดทำเอกสาร
แผนปฏิบัติการ 
สพป.เชียงราย เขต 
2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จำนวน 80 เลม 
เชิงคุณภาพ 
สพป.เชียงราย เขต 
2 มีกรอบแนว
ทางการปฏบิัติตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ที่มี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมาย 
สอดคลองกบั กลยทุธ 
สพฐ. และสนองตอ
ความตองการของ
สถานศึกษา 

กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการ   
สพป.เชียงราย เขต 2 ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
วิธีดำเนินการ  
1. จัดทำปฏิทนิปฏิบตัิงาน 
2. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 
3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
4. แตละกลุม/หนวย จัดประชุมเพื่อ

ยกราง แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจำปงบประมาณ 2563 
 5. ประชุมพิจารณา แผนงาน/
โครงการ ประจำปงบประมาณ 2563 
ครั้งที่ 2 
6 จัดทำรูปเลมเพื่อประชาสัมพนัธให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ และ
นำไปสูการปฏิบัต ิ
7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
สพป.เชียงราย เขต 2  

 
 
 
 

พ.ย.-ธค.
62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตค.62-
กย.63 

( √  ) งบ
ประจำ 
30,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
............ 
บาท 

 

นาง   
ประสพ
สุข  
บุญ
เรืองศรี 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 3 

  



                                                                                                                                                                                สาํนกังานเขตพนืทีการศกึษาประถมศกึษา เชียงราย เขต         84 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาด
เล็ก 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อสราง
ความเขมแข็ง
และยกระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา
โรงเรียนขนาด
เล็ก 
2.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให
เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียน
ขนาดเล็ก  
ปการศึกษา 
2562 จำนวน 
78 แหง 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ไดรับการ
กำกับ ดูแล 
สงเสริม 
สนับสนนุ ให
สามารถ
บริหาร
จัดการไดตาม
บริบท ความ
จำเปน 
ตองการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อรวมกำหนดแนวทางการ
พัฒนา ตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
วิธีดำเนินการ  
1.จัดประชุมผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
2.ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตาม
แผนบริหารจัดการฯ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจง การจัดทำคำขอคา
พาหนะรับ-สง นักเรียนเรียนรวม 
วิธีดำเนินการ จัดประชุมผูบริหารโรงเรียนหลักของการ
มาเรียนรวม และสรุปผลการประชุมแจงใหผูที่
เกี่ยวของ 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจง ทำความเขาใจผูมีสวน
ไดสวนเสียกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
วิธีดำเนินการ  
1.จัดทำแผนการจัดประชุมทำความเขาใจ 
2.จัดประชุมทำความเขาใจชุมชน ผูปกครอง ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 3.สรุปผลการประชุมแจงใหผูทีเ่กี่ยวของ พรอมทั้ง
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

(√  ) งบ
ประจำ 
25,000 
บาท 
 
 

 
 

นาง  
ประสพ
สุข  
บุญ
เรืองศรี 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 การบริหารจัดการและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อจัดประชุมชี้แจง
การจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณใหแก
คณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ ผูแทน
ผูบริหาร เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรระดับ
โรงเรียนที่รับผิดชอบการ
จัดตั้งงบประมาณในการ
กอสราง และคาปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบทุก
โรง จำนวน 151 คน 
2.ครูและบุคลากรระดับ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดสรร
งบอุดหนุนรายหัว 
คาอาหารนักเรียน
ประจำพักนอน ปจจยั
นักเรียนยากจน งบตรวจ
การจาง งบบุคลากร งบ
ไฟฟา ประปาทุก
โรงเรียน จำนวน 151 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรร
งบประมาณป 2563 
วิธีดำเนินการ  
1.ประชุมชี้แจงการ
จัดสรรงบประมาณ 
แกครูและบุคลากรที่
รับผิดชอบของ
โรงเรียนทุกโรง งบ
ประปา ไฟฟา งบ
บุคลากร งบเงนิ
อุดหนุนรายหัว 
คาอาหาร นักเรียน
ประจำพักนอน 
ปจจัยนักเรียนยากจน 
งบตรวจงานจาง 
 

ก.ย. 2562 
– ต.ค.
2563 

(√  ) งบ
ประจำ 
20,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนายุทธ 
................
บาท 

 

นาง
คนึงหา  
วงษม ี

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 3 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 2 
ประเด็น
พิจารณา 1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 การบริหารจัดการและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตอ) 
2.เพื่อใหสถานศึกษา
เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายการ ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ตาม
เกณฑและแนวทาง
มาตรฐานครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทำ
งบประมาณที่ถูกตอง 

เชิงคุณภาพ 
ครูและ
บุคลากร
ระดับ
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ
มีความรู
ความเขาใจ 
และ
สามารถ
จัดทำคำขอ
ตั้ง
งบประมา
ณ และการ
จัดสรร
ประมาณได
อยาง
ถูกตอง 

2.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามที่รับจัดสรรป 2563 
งบประปา ไฟฟา งบบุคลากร งบเงิน
อุดหนุนรายหัว คาอาหาร นักเรียน
ประจำพักนอน ปจจัยนักเรียนยากจน งบ
ตรวจงานจาง 
3.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับจดัสรรป 
2563 
4.แจงจัดสรรงบประมาณใหกับ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งงบประมาณป 2564 
วิธีดำเนินการ  
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจง
นโยบาย แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ 
กรอบวงเงินจัดสรร รายการตาม
มาตรฐาน ใหสถานศึกษาจดัทำคำขอตั้ง
งบประมาณรายการงบลงทุนที่มีความ
จำเปนขาดแคลน สงสำนักงานเขตพื้นที่ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 การบริหารจัดการและ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2563(ตอ) 
 

 
 

2.สำนักงานเขตพื้นที่จัดทำขอมลู
สรุปรายการตามคำขอตั้ง
งบประมาณจากสถานศึกษา 
3.จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตัง้งบประมาณ 
รายการงบลงทุน  
4.สำนักงานเขต จัดทำขอมูลและ
สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการ
งบลงทุน สงสพฐ.ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการบริหาร
งบประมาณ ป 2563 
  วิธีดำเนินการ  
1.จัดประชุมคณะทำงานกำหนด
แผนการติดตามการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 
2.ออกติดตามการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 
3.สรุปผลการติดตาม 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

4 การติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงาน การ
ปฏิบัติงานประจำป
งบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อจัดทำรายงาน
ผลการปฏบิัติงาน
ประจำป 2562 
นำเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 

เชิงปริมาณ 
1.เอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
ประจำป 2562 
จำนวน 100 เลม 
2.เอกสารรายงาน
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามกล
ยุทธ สพฐ.และ
นำเสนอคณะติดตาม 
สพฐ. จำนวน 20 
เลม 
3.เอกสารรายงาน
ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ผูตรวจสำนัก
นายกรัฐมนตรแีละ
หนวยงานอื่น เปนไป
ตามที่กำหนด 
จำนวน  50  เลม 

กิจกรรม การจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำป พ.ศ.2562 
1.วางแผนการจัดทำรายงาน โดย
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำป 
เพื่อกำหนดกรอบการติดตามและ
รายงานผล 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ 
ผูรับผิดชอบ และจัดประชุมชี้แจงการ
จัดทำรายงานฯ 
3.รวมรวมและประมวลผลขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
การฯ เพื่อจัดทำรางเอกสารรายงานฯ 
4.ประชุมนำเสนอรางรายงานฯ ตอ
คณะกรรมการ ใหความเห็นชอบกอน
นำเสนอ,กตปน. เพื่อรับทราบ  
5.นำขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของไป
พัฒนาปรบัปรุงการจดัแผนและรายงาน
ฯ ในคราวตอไป การจัดทำเอกสารรายงาน
ประเมินผลการดำเนนิงานตามกลยุทธ 
สพฐ. .และนำเสนอคณะตดิตาม สพฐ. 

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

(√  ) งบ
ประจำ 
30,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
...............
.บาท 

 

นาย
สมชาติ 
เทพวงศ 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 6 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 2 
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1  
 

 O 10 
O 11 
O 12 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

4 การติดตาม ประเมินผล
และรายงานการปฏิบัติงาน
ประจำปงบประมาณ 2562 
(ตอ) 
2.เพื่อจัดทำแบบรายงาน
ประเมินผลการดำเนนิงาน
ตามกลยุทธ สพฐ.และ
นำเสนอคณะติดตาม สพฐ./
ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ผูตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี
และหนวยงานอื่น 
3.เพื่อตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการ
ใชจายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแผนของสวนราชการ
ภายใน สพป.เชียงราย เขต 
2 และสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
4.ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและรายงานผลการ 
ใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน
ของสวนราชการภายใน สพป.
เชียงราย เขต 2 และ
สถานศึกษา จำนวน 156 แหง 
เชิงคุณภาพ 
การจัดทำเอกสารรายงาน
ประเมินผลการดำเนนิงานตาม
กลยุทธ สพฐ.และนำเสนอคณะ
ติดตาม สพฐ./ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูตรวจ
สำนักนายกรัฐมนตรีและ
หนวยงานอื่น ดำเนนิการดวย
ความถูกตอง ครบถวนตาม
ระบบการติดตามประเมินผล
และรายงาน 
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กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ขอมูลสารสนเทศ ทาง
การศึกษาเพื่อการบริหาร 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อจัดทำขอมูลสารสนเทศ 
มีความถูกตองทันตาม
ระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด 
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและดานงบประมาณ  
2.เพื่อรายงานขอมูล ใน
ระบบ B-OBEC, M-OBEC 
EMIS ตามกำหนดปฏิทิน
ของ สพฐ. 
กิจกรรม 
1.พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
(ขอมูล DMC,EMIS) 
2.พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลนักเรียนพักนอน
ออนไลน 

เชิงปริมาณ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบ
ระบบจัดเก็บขอมูล
นักเรียนพักนอน ของ
โรงเรียนในสังกัด 151 
โรงเรียน และวิทยากร 
จำนวน 20 คน รวม 
171 คน 
 เชิงคุณภาพ ผูบริหาร
และบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา วิทยากร 
แกนนำ และผูปฏิบัติงาน
ธุรการของสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถใชงาน
ระบบบริหารสำนักงาน 
และรายงานขอมูลของ
ระบบตางๆไดตาม
กำหนดเวลา 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรแกนนำ เพื่อให
เขาใจระบบงาน DMC     
B-OBEC, M-OBEC 
EMIS 
ทุกระบบงานเพื่อใหเปน
วิทยากรชวยในการ
ขยายผลสูโรงเรียน 
2.การบรรยายและ
ปฏิบัติใชงานระบบจริง
จากวิทยากร 3.ศึกษา
ระเบียบ คำสั่ง และแนว
ปฏิบัตทิี่เกี่ยวของกบั
ระบบงานขอมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
4.การฝกปฏิบัติงาน
ระบบงานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
5.สรุปผลการประชุม 

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

(√  ) งบ
ประจำ 
10,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
...............
.บาท 

 

นาย
วิชัย   
ดีวงค 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 2 
และ3 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1  
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กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

6 การติดตาม และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานงบอุดหนุน 
ปงบประมาณ 2563 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อจัดประชุม
ชี้แจงการขอรับเงิน
อุ ด ห นุ น แ ล ะ ก า ร
เบิ ก จ า ย ง บ เ งิ น
อุดหนุน ให ถูกต อง
ตามห ลัก เกณ ฑ ที่
เหมาะสม 
    2. เพื่ อ ติ ด ต า ม
ก า ร ใ ช จ า ย
ง บ อุ ด ห นุ น ข อ ง
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 

เปาหมาย 
   เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนที่มี
นักเรียนพัก
นอน ในสังกัด 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 จำนวน 
29 โรงเรียน 
   เชิงคณุภาพ 
  - โรงเรียน
สามารถวาง
แผนการใชจาย
งบอุดหนุนเปน
ประโยชนตอ
การจัดการ
เรียนการสอน 
และเปนไปตาม
หลักเกณฑ
แนวทางที่
กำหนด 

วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงการใช
จ า ย ง บ เงิ น อุ ด ห นุ น ให กั บ ค รู ห รื อ
ผูรับผิดชอบ จำนวน 151 โรงเรียน/คน 
จำนวน 1 วัน 160*160 = 25,600 บาท (รวม
เจาหนาที่เขต) 
- คาวิทยากร 300*3 = 900 บาท 
รวมเงิน 26,500 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การติดตามการใชงบอุดหนุน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งกรรมการ 
3. ประชุมคณะกรรมการ/กำหนดปฏิทิน 
- คาอาหารวาง 20(คน)*30 = 600 บาท 
4. ออกตรวจติดตามงานงบอุดหนุน 
- คาเบี้ยเลี้ยง (120*5(คน )*20(วัน )) = 
12,000 บาท 
5. ประชุมสรุปผล 
- คาอาหารวาง 20(คน)*30 = 600 บาท 
- คาเอกสารการประเมิน 1,800 บาท 
รวมเงิน 15,000 บาท 

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

(√  ) งบ
ประจำ 
15,000…
บาท 

 

นางสาว  
บาหยัน 
คงช ู

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 3 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 2 
ประเด็น
พิจารณา 1 
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กลุมนโยบายและแผน 

ที ่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

7 โครงการสรางความ
เขมแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่  
วัตถุประสงค 
1.เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาหรือแผนกล
ยุทธ ระยะ 5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำป
ของสถานศึกษา ที่มุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และ
ตามบริบทของพื้นที่ 
รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะ 
สงผลใหนักเรียน ไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

เปาหมาย 
   เชิงปริมาณ 
1) สพป.เชียงราย เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัดทุกแหงมี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำป ที่มี
คุณภาพสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดคลองกับความตองการของ
พื้นที่ 
2) บุคลากรที่รับผิดชอบการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดไดรับการพัฒนา จำนวน 
151 โรง  
3) สพป.เชียงราย เขต 2 มี
แนวทางการจัดตั้งงบลงทุน และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง
จัดตั้งงบลงทุน สอดคลองกับ
ความความตองการ 

1.พัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 151 โรง 
2.ประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
แนวทางการจัดตั้งงบ
ลงทุน และจัดทำแนว
ทางการจัดตั้งงบลงทุน
ของสถานศึกษาใน
สังกัด 
3.ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการใช
จายงบประมาณและ
ผลการปฏิบตัิของ
สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 151 โรง  
4.จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน 
ประจำป 

ต.ค.2562 – 
ก.ย.2563 

100,000 นาง 
ประสพ
สุข  
บุญเรือง
ศรี 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
3 และ 6 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 2 
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 2 
(2.1ปฐมวัย
และ2.2
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 
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กลุมนโยบายและแผน 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ
/ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

กลยุทธ 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

7 โครงการสรางความ
เขมแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ 
(ตอ) 
วัตถุประสงค 
2. เพื่อจัดทำแนว
ทางการจัดตัง้งบลงทุน
ของสถานศึกษาในสังกัด  
3.เพื่อติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการใช
จายงบประมาณและ
ผลการปฏบิัติของ
สถานศึกษาในสังกัด 
4. เพื่อจัดทำรายงาน
ผลการดำเนนิงาน 
ประจำป ของ สพป.
เชียงราย เขต 2 
 

4) โรงเรียนในสังกัดทุกแหง ไดรบัการติดตาม 
ประเมินผลการใชจายงบประมาณและการ
ปฏิบัติของสถานศึกษา 
5) สพป.ชร. เขต 2 มีรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำป  
    เชิงคณุภาพ 
  สพป.เชียงราย เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัดมีการบริหารจัดการกลยุทธ โดยมีการ
พัฒนาการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการ การนำกลยทุธไปสูการ
ปฏิบัติ ไดแก การสงเสริมใหกลุม หนวย 
ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดไดดำเนินงานตาม
ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ประจำป และการตรวจสอบ
กลยุทธ ไดแก การจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนนิการตามแผนปฏบิัติการ 
และการใชจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ของสถานศึกษา  และการจัดทำรายงาน
ประจำป และนำผลการบริหารจัดการไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตอไป 
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการพัฒนา
มาตรฐานที่พัก
นักเรียนโรงเรียนพัก
นอน 
 

วัตถุประสงค 
1 เพื่อใหนักเรียนพัก
นอนไดมีทีพ่ักอาศัยที่
สะอาด  ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย 
2 เพื่อใหนักเรียนพัก
นอน ไดมีพฒันาการ
ดานการเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3.เพื่อใหนักเรียนพัก
นอน ไดมีพฒันาการ
ดานคุณลักษณะที่พงึ
ประสงคตามหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนที่มีนักเรียน
พักนอน ในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2  
2. นักเรียนที่อยู
หางไกลโรงเรียนมี
โอกาสทางการศึกษา 
100%  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการไดรับโอกาส
ทางการศึกษาและมี
พัฒนาการดานการ
เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
2. นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการที่อยูหางไกล
ไดรับบริการดาน
อาหารและที่พัก 

วิธีการดำเนินการ 
1. ขออนุมัติ
โครงการ 
2. แตงตั้งกรรมการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการ /
กำหนดปฏิทนิ 
4. ออกตรวจโรงเรียน
พักนอน 
5. ประชุมสรุปผล 
6. ประกาศ
โรงเรียนพักนอน 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2562 ถึง 
กันยายน 
2563 

 

( √  ) งบ
ประจำ 
10,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
............ 
บาท 

 

นางสาว
มาศสินี  
อุนเรือน 
 

4 4 มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 
4 (4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขปการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค  
1.เพื่อลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
2. เพื่อสงเสริม สนับสนนุ และ
กำกับติดตาม การดำเนนิงาน
การปองกันและแกไขปญหา 
สารเสพติดในสถานศึกษาใหมี
ความเขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน 
3.เพื่อสรางเครือขายเปนแหลง
เรียนรูในแกสถานศึกษาในการ
นำไปพัฒนาและสรางระบบ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด ปจจยัเสี่ยงรอบสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสงักัด สพป.
เชียงราย เขต2 เขารวม
โครงการและรับการประเมิน
ประจำป เพื่อประกาศใหเปน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
เชิงคุณภาพ 
1.ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง นักเรียน มีจติสำนึก
รวมกันในการดูแลกลุมเสี่ยง 
กลุมเสพ กลุมติด และกลุมคา 
เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข 
2.นักเรียน มีจิตสาธารณะ 
รูจักเสียสละ มีภาวะความเปน
ผูนำและผูตามที่ด ี
3.สถานศึกษา สามารถปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติดในรร. 
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ 

1. ขออนุมัติ
โครงการ 
2. ประชุมผูบริหาร
โรงเรียนและครู  
ผูรับผิดชอบในการ
ทำผลงาน โรงเรียน 
จำนวน 151 
โรงเรียน 
3. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินและ 
ตรวจสอบผลงาน  
4. ประชุม
คณะกรรมการ 
5. สถานศึกษาที่
เขารวม สงผลงาน 
6.ออกประเมินผล
งานเชงิประจักษ 
7.สรุปผล 
 

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

( √  ) งบ
ประจำ 
20,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
............ 
บาท 

 

นาง 
สาว
มาศสินี 
อุน
เรือน 
 

2 2 มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1 , 4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 การสงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหกับบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน  
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  
สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบนั
สังคมอื่นที่ไดรบัอนุญาตใหจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. สนับสนุนใหบุคคล   
ครอบครัว   องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน    
องคกรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และ
สถาบนัสังคมอื่น เขามารวม
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เชิงปริมาณ 
1.ประเมินของ
ครอบครัวที่ยื่นขอจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 3 ครอบครัว  
2.นิเทศติดตามผลการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว 
3 ครอบครัว 
  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เรียนโดย
ครอบครัวไดรับการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 
 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
จำนวน 3 ครอบครัว  
 

2. นิเทศ  ติดตาม  
การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ภาคเรียนที่   
2/2562  และ 
1/2563 ภาคเรียนละ1 
ครั้ง จำนวน 3 
ครอบครัว  

3. ประชุมสรุปผล  
 
 
 
 
 

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

( √  ) งบ
ประจำ 
10,000…
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
............ 
บาท 

 

นางสาว
มาศสินี 
อุนเรือน 
 

1 1 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

4 สงเสริมพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 
วัตถุประสงค 
1.สงเสริมและเพื่อพัฒนา 
กิจกรรมลูกเสือ ยุว
กาชาด ของสำนักงาน
ลูกเสือเขตพื้นการศึกษา
เชียงราย     เขต 2 
2.  เพื่อสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีท่ำ
หนาที่ผูสอนลูกเสือ/ยุว
กาชาด ไดมีทักษะ ตาม
กระบวนการลูกเสือ ยุว
กาชาด และมีวฒุิทางการ
ลูกเสือ/ ยุวกาชาดเพิ่มขึ้น 
3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เยาวชนใหเปนคนมีระเบียบ 
วินัย มีคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ  

เชิงปริมาณ 
1.ประกวดโรงเรียนตนแบบ
ลูกเสือ/จัดกิจกรรมลูกเสือ 
จำนวน 10 รร. 
 2.ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ/
ยุวกาชาด/วิทยากรลูกเสือ 
จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนนุการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 165 รร. 
4.รวมงานชุมนุมลูกเสือ 
จำนวน 2 ครั้ง 20 คน 
5. ฝกอบรมทบทวน
ผูบังคบับัญชาลูกเสือ 250 คน 
จำนวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
สพป.ชร.เขต 2 มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการกิจการ
ลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสงเสริม
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด  
วิธีดำเนินการ  
1.ดำเนินการจดัฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ  
2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
3.สรุปผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวด
คัดเลือกโรงเรยีนจัดกิจกรรม
ลูกเสือดีเดน  
วิธีดำเนินการ  
1.ดำเนินการประกาศการ
คัดเลือก จดักิจกรรมลูกเสือ
ดีเดนระดับเขต 
2.ดำเนินการออกประเมินและ
คัดเลือก 
3.ประกาศผลการประกวด 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม สงเสริม
ความมีระเบียบวินัย การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี   

1 ต.ค 
2562.-30 
ก.ย.2563 

 
 
 
 

ก.พ. – 
มี.ค. 2563 

 
มิ.ย.2563 

 
 
 

มิ.ย.2563 
 
 

( /  ) งบ
ประจำ 
60,000.-  
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
...............
.......บาท 

 

นาง
พิมพ 
รดา  
ธิปอ 

1 1 มาตร 
ฐาน 2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น
พิจารณา 3 
 
 
มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1 4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

4 สงเสริมพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ  
ยุวกาชาด (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ลูกเสือ ไดรับการ
พัฒนาทางดานทักษะ
ดานลูกเสือ สงผลให มี
ระเบียบวินยั คุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติ
ตามหลักคานิยมของคน
ไทย  12 ประการ  
3.โรงเรียนในสังกัด
สามารถบริหารจัด
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.บุคลากรทางการ
ลูกเสือไดรับการพัฒนา
ใหมีความรู 
ความสามารถทางดาน
ลูกเสือและมีวุฒิทาง
ลูกเสือสูงขึ้น สามารถ
พัฒนากิจการลูกเสือใน
โรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีดำเนินการ 
1.ดำเนินการรับสมัครกองลูกเสอื 
เขารวมประกวด 
2.ดำเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการตัดสิน 
3.ดำเนินการประกวด 
4.ประกาศผล 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสงเสริม
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ ยุวกาชาด รวมงานชุมนมุ 
วิธีดำเนินการ  
1.จัดสงลูกเสือ ยุวกชาดและ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือเขารวมงาน
ชุมนุม ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ  
2.รวมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ 
3.สรุปผลการรวมงานชุมนุม 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมฝกอบรม 
ทบทวนและนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดกิจกรรมลูกเสือกิจกรรม
สงเสริม 

มิ.ย. –ก.ย.
2563 

 
 
 

ม.ค. –เม.
ย..2563 

 
 
 
 
 

ม.ค. –เม.
ย..2563 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด
ชอบ 

นโยบาย 

สพฐ. 
กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีดำเนินการ  
1.กำหนดการฝกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือเสริมสรางทักษะชีวิต 
ใหกับผูกำกับกับลูกเสือ ทุก
อำเภอ 
2.แจงให รร.สงผูกำกับลูกเสือ
เขารวมการฝกอบรมทบทวน 
3.ดำเนินการฝกอบรม 
4.ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม 
การจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 
5.สรุปผลการดำเนินการ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริม 
สนับสนนุ และกระตุน 
ใหสถานศึกษาในสงักัด
ทุกแหง ไดพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมีความ
เขมแข็ง มีการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยใช
กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน 
2. เพื่อชวยเหลือนักเรียน
ที่ยากจน ขาดแคลน 
ดอยโอกาส และไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษา
ทุกแหงในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
2. นักเรียนใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา สพป.
ชร.2  ที่ยากจน 
ขาดแคลน ดอย
โอกาส และไดรับ
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัติตาง ๆ 
หรือตองการ
ความชวยเหลือ
เปนกรณีพิเศษ 
 

กิจกรรม 
1. การคัดเลอืกสถานศึกษาที่
จัดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและการแนะแนวใน
สถานศึกษาดีเดน และครูตนแบบ
การจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะ
ชีวิตดีเดนประจำปการศึกษา 
2563 
2.ประเมินผลการดำเนินงานการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทุกโรงเรียน  มอบเกียรติบัตร
รางวัล เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดระบบ 
3.การพัฒนาบุคลากรดานการวาง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 
4.การจัดทำเอกสารเพื่อรับการ
ประเมินระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประเภทสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

ต.ค.2562 
– ก.ย.
2563 

( /  ) งบ
ประจำ 
60,000 
บาท 
 
 
(   ) งบ
พัฒนา
ยุทธ 
...............
.......บาท 

 

นาย
วิเชียร   
ธรรม
ยา 

4 4 มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 4 
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1 ,4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด
ชอบ 

นโยบาย 

สพฐ. 
กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ตอ) 
 
วัตถุประสงค 
ตาง ๆ หรือตองการ
ความชวยเหลือเปน
กรณีพิเศษ ใหไดรับ
การคุมครองชวยเหลือ
อยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิ์ภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีการ
จัดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยใชกระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มี
ความเขมแข็ง ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ดอย
โอกาส และไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติตาง ๆ หรือตองการความ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 
2. นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน 
ดอยโอกาส และไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติตาง ๆ หรือตองการ
ความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 
ไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริม สนับสนุน 
การสรางโอกาสทาง
การศึกษา และลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
   เพื่อสรางโอกาสให
ประชากรวัยเรียนทุก
คนเขาถึงการบริการ
การเรียนรูที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลด
ความเหลื่อมล้ำดาน
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1) จำนวนประชากร
วัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาค
บังคับในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 
156 โรง  
2)  จำนวนนักเรียน
ออกกลางคันของ
โรงเรียนในสังกัด ทุก
แหง 
3) จำนวนนักเรียนที่
จบการศึกษาชัน้ป. 6 
ของโรงเรียนในสังกัด 
ทุกแหง 
4) จำนวนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
ของโรงเรียนในสังกัด 
ทุกแหง 

กิจกรรมที่ 1 การสำมะโนประชากร
วัยเรียน 
วิธีดำเนินการ 
1. วางแผนการเตรียมการสำมะโน
ประชากรวัยเรียน 
2. จัดทำและกำหนดเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนในสังกัด 
3. แตงตั้งคณะทำงาน 
4. จัดทำขอมูลประชากรวัยเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ จำแนกเปนราย
อำเภอ/ตำบล/หมูบาน 
5. แจงโรงเรียนดำเนินการสำรวจและ
จัดเก็บขอมูลฯ และจัดสงขอมูลใหเขต
พื้นที่ตามแบบเก็บสำมะโนประชากร 
ตามกำหนด 
6. ติดตามผล ตรวจสอบขอมูล และ
จัดทำขอมูลประชากรวัยเรียนเขา
เรียนเปนรายบุคคล โรงเรียน ตำบล 
อำเภอ 
7. สรุป และรายงานผลเด็กเขาเรียน 

พ.ย.2562-
เม.ย.2563 

(/ ) งบ
ประจำ 
10,000 
บาท 

 

นาง
สินีย
ภัทร  
วงศา
รัตนะ 

4 4 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 3 
 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 4 
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1,4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริม สนับสนุน 
การสรางโอกาสทาง
การศึกษา และลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
(ตอ) 
 

เชิงคุณภาพ 
ประชากรวัย

เรียนในเขตพื้นที่
บริการของ
สถานศึกษาใน
สังกัดสพป.
เชียงราย เขต 2  
ไดรับสิทธิและ
โอกาสอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน 
ในการเขารับ
บริการทาง
การศึกษาระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมี
โอกาสไดรับ
การศึกษาตอใน
ระดับที่สงูขึ้น 
 

กิจกรรมที่  2  การรับนักเรียน 
วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษาเอกสารแนวทางการปฏิบัติ นโยบายที่
เกี่ยวของ และจัดเตรียมขอมูลแผนการรับ
นักเรียน กศ. 2563 
2. จัดทำแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 
3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
4. จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อวาง
แผนการรับนักเรียน และขอความเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ป
การศึกษา 2563 
5. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ใหโรงเรียนและ
สาธารณชนทราบ 
6. ดำเนินการรณรงคประชาสัมพันธการรับนักเรียน 
และจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ระดบัสถานศึกษา  ตลอดจนสงเสริม และ
สนับสนนุใหสถานศึกษา รณรงคประชาสัมพันธการ
รับนักเรียนใหแกผูปกครอง ชุมชน โดยวิธีการที่
หลากหลาย เชน จัดทำปายประชาสัมพันธ  เสียงตาม
สาย ผาน เวบ็ไซต เปนตน. 

พ.ย.2562-
พ.ค.2563 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริม สนับสนุน 
การสรางโอกาสทาง
การศึกษา และลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
(ตอ) 
 

 7. แจงโรงเรียนดำเนินการรายงานผลการรับ
นักเรียนผานระบบการรายงานผลการรับ
นักเรียน ของ สพฐ.  
8. ติดตามผลการรับนักเรียน จดัหาที่เกรียน
ใหเด็กที่ตกหลน เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ 
และเด็กที่ตองการไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
9. สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 3  การติดตามชวยเหลือนักเรียน
ออกกลางคัน 
วิธีดำเนินการ 
1. โรงเรียนรายงานขอมูลนักเรียนออก
กลางคัน ในโปรแกรม DMC  
2. นำขอมูลนักเรียนออกกลางคัน จาก DMC 
มาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อแยกปญหาและ
จัดลำดับปญหา 
3. สพป.เชียงราย เขต 2 แตงตั้งคณะทำงาน 
4. ดำเนินการออกติดตาม ชวยเหลือ ให
คำแนะนำนักเรียนออกกลางคัน ใหกลับเขา
มาเรียนในระบบ หรือ นอกระบบ จนจบ
การศึกษาภาคบังคบั 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค-ส.ค.62 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริม สนับสนุน 
การสรางโอกาสทาง
การศึกษา และลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
(ตอ) 
 

 5. สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานให 
สพป.เชียงราย เขต 2 ทราบ 
6. สพป.เชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา 
รวมกันใหความชวยเหลือนักเรียนออกกลางคัน 
7. สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 4  การดูแลชวยเหลือ และ
สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
วิธีดำเนินการ 
1. ประสาน สำรวจขอมูลการคัดกรองเด็ก
ความสามารถพิเศษ จากสถานศึกษา และ
จัดทำทะเบียนขอมูลอยางเปนระบบ 
2. นำขอมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มา
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อจำแนกตามประเภท
ความสามารถ 
3. สพป.เชียงราย เขต 2 แตงตั้งคณะทำงาน 
4. ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ กับสถานศึกษา
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 

ส.ค.61-
ก.ย.62 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริม สนับสนุน การ
สรางโอกาสทาง
การศึกษา และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(ตอ) 
 

 5. สพป.เชียงราย เขต 2  รวมกับ
สถานศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอยางตอเนือ่ง 
6. สงเสริม และสนบัสนุนให
สถานศึกษา จัดสงเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ดาน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
เขารวมโครงการฯ ดังนี ้
6.1 โครงการ การสอบคัดเลือก
นักเรียนเขาโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ ประจำปการศึกษา 
2562 
6.2 โครงการ พัฒนาความสารถ
ทางวชิาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำป พ.ศ. 
2563 
7. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

        



                                                                                                                                                                               สาํนกังานเขตพนืทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต        107 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนอมนำพระรา
โชบายดานการศึกษา 
ของในหลวงรัชการที่ 
10 (กจิกรรม ลกูเสือ 
ยุวกาชาด จติอาสา) 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมผูเรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกถึง
ความรักในสถาบนัหลัก
ของชาต ิมีทัศนคตทิี่ดี
ตอบานเมือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานยิมที่พงึ
ประสงค มีจติสาธารณะ 
มีจิตอาสาซื่อสตัยสจุริต  
มีระเบยีบวินยั และ
คุณธรรม 
2. เพื่อสงเสริมพฒันา
กิจกรรมลูกเสือ ยุว
กาชาด และกิจกรรมจิต
อาสา 

เชิงปริมาณ 
 1. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 
 2. สงเสริมกิจกรรมวันสำคัญ 2 ครั้ง 
 3. จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และจิต
อาสา จำนวน 3 ครั้ง 
 4. คัดเลือกโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน 
5 โรงเรียน/คดัเลือกผูบังคบับัญชาลูกเสือ
ดีเดน จำนวน 1 ครั้ง   
5.กิจกรรม สงเสริมความมีระเบียบวินัย 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
1 ครั้ง   
6. กิจกรรมสงเสริมลูกเสือ  ยุวกาชาด 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด รวมงาน
ชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาด 
7. กิจกรรมฝกอบรมทบทวนผูบงัคับบัญชา
ลูกเสือ ยุวกาชาด จำนวน 200 คน 
8. ฝกอบรมนายหมูลูกเสือจำนวน 200 คน 
9. กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จำนวน 10 โรงเรียน 

สงเสริมพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ
จิตอาสา 
 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

270,000 นาง 
พิมพรดา 
 ธิปอ 

1 1 มาตรฐานที่ 3 
ตัวบงชี้ที่ 3 
 

 ประเด็น
พิจารณาที่ 
4.1 ป.6 และ
4.2 ม.3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ ยุว
กาชาด และจิตอาสา 
(ตอ) 
 

10. ปรับปรุงซอมแซมคาย
ลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2 
จำนวน 1 แหง 
11. ฝกอบรมผูบังคับบัญชา
ลูกเสือใหมีวุฒิสูงขึ้น  จำนวน 1 
รุน 
12. จัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 
3 ครั้ง จำนวน 500  คน 
เชิงคุณภาพ                         
1.ผูเรียนมีพฤติกรรมแสดงออก
ถึงความรักในสถาบนัหลักของ
ชาติ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสาซื่อสัตยสุจริต  มี
ระเบียบวินยั และคุณธรรม 
 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีศักยภาพในการจัดการ
กิจกรรมลูกเสือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมกิจกรรม
ระบอบประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา  
2.เพื่อสงเสริมศักยภาพ
การดำเนินการ
โรงเรียนตนแบบสภา
นักเรียนระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 
 
 

เชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดที่ที่จัด
บรรยากาศสิ่งแวดลอม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบนัหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  สถานศึกษาจำนวน 
20 โรงเรียน ผานเกณฑ
การคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียน 
 

การคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียน 
 
 
 

ต.ค62-ก.ย.
63 

10,000 นาง
พิมพรดา  
    ธิปอ 

1 1 มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 

4  
(4.1 4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ
/ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

8 สงเสริมกิจกรรม
ระบอบประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา 
(ตอ) 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีพฤติกรรมตามวิธี
ประชาธิปไตย อันไดแก คารว
ธรรม สามัคคีธรรม ปญญา
ธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิ
บาล ไดรับการปลูกฝงคานิยม 
12 ประการ มีความเขมแข็ง 
เขาใจบทบาทหนาที่ความเปน
พลเมืองและวิถีประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิหนาที่เสรีภาพ การเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปน
แบบอยางแกโรงเรียนอื่นได 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะแนวการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพครูแนะแนว
ใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานแนะแนว 
2 .เพื่อใหนักเรียนใช
เปนแนวทางในการ
เลือกศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพให
สอดคลองตรงตาม
ความตองการ ของ
ตลาดแรงงาน 
3 .เพื่อสรางความ
รวมมือแลกเปลี่ยน
ประสบการณแนะแนว
ศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ 

เชิงปริมาณ  
1. ครูแนะแนว โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  
จำนวน 52   คน  
2. นักเรยีน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา      
จำนวน1,000  คน 
 เชิงคุณภาพ  
1. ครูแนะแนว มีศักยภาพ
สามารถแนะแนวใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การแนะแนว เพื่อ
การศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพ ทักษะชีวติ
ใหแกนักเรียนได  
2. นักเรียนมีแนวทางใน
การเลือกประกอบอาชีพ
ใหสอดคลองตรงตาม
ความตองการของ 
ตลาดแรงงาน  

สงเสริมการแนะ
แนว ศึกษาเรียนรู
และแนวทางใน
การเลือกศึกษาตอ 
และอาชีพ 
 
 
 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

30,000 นาย
วิเชียร 
ธรรมยา 

2 2 มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 
4 (4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

10 พัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน  
วัตถุประสงค 

1.เพื่ อนิ เทศ ติ ดตาม 
และประเมินผล พรอมทั้ง
กำกับ ดูแล การดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึ กษา 
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารที่ดีและ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 

 2 .เพื่ อ ส ง เส ริ ม ให
นักเรียนได รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณคา
ท างโภชนาการอย าง
ครบถวนและเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย 

1. เชิงปริมาณ 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล พรอมทั้ง
กำกับ ดูแล การ
ดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 
ทุกโรงเรียน จำนวน 151 
โรงเรียน ในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 
2. เชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคณุคา
ทางโภชนาการ ถูกหลัก
อนามัย มีภาวะทพุ
โภชนาการลดลง มนี้ำหนัก
สวนสูงตามเกณฑ 
2.2.โรงเรียนที่
ดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน 

1.เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
2.แตงตั้ง
คณะกรรมการ/
กำหนดปฏิทนิการ
ปฏิบัติงาน 
3.ประชุมชี้แจง 
วางแผน การ
ดำเนินงานของ
คณะกรรมการ 
4.นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน 
5.สรุปและรายงาน
ผลการดำเนนิงาน 

พ.ค.63-
ต.ค.63 

30,000 นางสาว 
สิริกุล   
เอี่ยมธีร
ธิติ     

2 2 มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 
4 (4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

11 สงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อสรางจิตสำนึก ขยาย
องคความรูและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
การผลติและบริโภคที่เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมใหกับ
สถานศึกษาในสังกัดตาม
แนวทางศาสตรพระราชาสู
การนำไปใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

 2 เพื่อสงเสริมสนับสนุน
โรงเรียนในสังกัด เปนตนแบบ
ในการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตร
กับสิงแวดลอมเปนแบบอยาง
ในการสรางจิตสำนึกดานการ
บริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

เชิงปริมาณ 

1.สถานศึกษา จำนวน 
151  ไดรับการสงเสริม
ดานความรู การสราง
จิตสำนึกดานการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
2. สถานศึกษาจำนวน  
5 โรงเรียน นำนักเรียน
ไปศึกษาดงูานและ
เรียนรูจากแหลงเรียนรู  
ดานการลดใชพลงังาน 
การจัดการขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
3.รอยละ 80  ของ
สถานศึกษาไดการ
สงเสริมพัฒนาใหเปน
ตนแบบโรงเรียนสีเขียว 
(Green Office)  

1.คัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบพัฒนา
คุณภาพชีวิตเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม. 
 
2.ศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูดานการลดใช
พลังงาน การจัดการ
ขยะและอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

130,000 นาง 
พิมพ 
รดา  
 ธิปอ 

5 5 มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1 , 4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

11 สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (ตอ) 
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนใหมี
การปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ให
เปนสำนักงานสีเขียว
ตนแบบ มีนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเอื้อตอ
การเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามี
การจัด
การศึกษา 
เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

12 โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยรอบดานใน
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษามีแนว
ทางการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 
ดานอุบัติเหตุ ดาน
อุบัติภัย และดาน
ปญหาทางสังคม และ
สามารถปองกันและ
แกไขสถานการณ
ปญหาของนักเรียน ทั้ง
ดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และปญหาทางสังคมที่
จะเกิดขึ้น กับนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ  

เชิงปริมาณ 
1.ผูบริหารสถานศึกษา 
และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ความปลอดภัยของ
โรงเรียนสังกัด สพป.ชร. 
เขต 2 จำนวน 151 รร. 
2.หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน มีเครือขายในการ
ดำเนินงานสงเสริมความ
ปลอดภัยทุกอำเภอ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผูบริหาร ครู นักเรียน
และผูไดรับบริการมีความ
ปลอดภัย จากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และสามารถ
ปองกันและแกไข
สถานการณปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1  
อบรมใหความรู 
ความปลอดภัย
รอบดานของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมสราง
เครือขายการเฝา
ระวังในการรักษา
ความปลอดภัย
และการชวยเหลือ
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 3.
กิจกรรมประกวด
โรงเรียนปลอดภัย
รอบดานของ
สถานศึกษา 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

150,000 นาย
วิเชียร 
ธรรมยา   

4 4 มาตรฐาน 
1 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 
3 
 
 
มาตรฐา
น 3 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 
4 (4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

12 โครงการสงเสริมความปลอดภัยรอบ
ดานในสถานศึกษา (ตอ) 
วัตถุประสงค 
2. เพื่อสรางความตระหนักในการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
โดยการใหความรู ความเขาใจแกผูที่
รับผิดชอบและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการสราง
เครือขายในการเฝาระวังในการรักษา
ความปลอดภัยและสามารถปองกัน
และแกไขสถานการณปญหาของ
นักเรียน ทั้งดานอุบัติเหตุ อุบัตภิัย 
และปญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น กับ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนสังกัดมีมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยรอบดานของ
สถานศึกษา 
 

2.มีเครือขายในการ
เฝาระวังในการ
รักษาความปลอดภัย
และสามารถปองกัน
และแกไข
สถานการณปญหา
ของนักเรียน ทั้งดาน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และปญหาทางคมที่
จะเกิดขึ้น กับ
นักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.โรงเรียนทุก
โรงเรียนมีความ
พรอมและมาตรการ
รักษาความปลอดภัย 
อยางมีประสทิธิภาพ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

13 โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
1 .เพื่ อ ส ง เสิ รมและ พัฒ นาการ
ดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของสถานศึกษาใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสงเสริม พัฒนากิจกรรมการ
เฝ าระวังป องกันยาเสพติดผ าน
กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
3.เพื่ อสงเสริมพัฒนาทักษะชีวิต 
การสรางภูมิคุมกัน และการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ใหพนภัยยาเสพ
ติดตามกลุมเปาหมาย 
4.เพื่อสงเสิรมสนับสนุนและกำกับ
ติดตาม การดำเนินการการปองกัน
และแก ไขปญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาให มี ความ เขมแข็ ง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

โรงเรียน
ขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา
ในสังกัด 
จำนวน 52 
โรงเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติด
ในโรงเรียน 
 
1. จัดสรร
งบประมาณการ
อบรมลูกเสือใหกับ
โรงเรียนขยาย
โอกาส 52 
โรงเรียน 
2. จัดอบรม
นักเรียน จำนวน 2 
รุน รุนละ 50 คน  

ต.ค.62-
ก.ย.63 

480,000 นาง 
มาศิน ี
 

อุน
เรือน 

1 1 มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น

พิจารณา 4 
(4.1 ,4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

14 โครงการสรางโอกาสในการเขาถึง
บ ริการการศึกษ าที่ มี คุณ ภาพ  มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา(การรับนักเรียน สำมะ
โนประชากรวัยเรียน การแกปญหา
สถานนะทางทะเบียนราษฎร) 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางโอกาสใหประชากรวัย
เรียนทุกคนเขาถึงบริการการเรียนที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกันและลด
ความเหลื่อมล้ำดานการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาระบบติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลเพื่อสรางหลักประกัน
สิทธิการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาขน 
3. เพื่อใหสถานศึกษากับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่รวมมือในการ
จัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.จำนวนประชากร
วัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาค
บังคับในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน
ในสังกัดสพป.
เชียงราย เขต 2 
2.สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.เชียงราย 
เขต 2 ทุกแหง 
3.องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
สถานศึกษาเอกชน 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในเขตพื้นที่
บริการ สพป.
เชียงราย เขต 2 ทุก
แหง 
  

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนระบบ
ฐานขอมูล
ประชากรวัยเรียน 
เพื่อแกไขปญหา
เด็กนักเรียนที่ไมมี
สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร 
กิจกรรมที่ 2 
การสงเสิรมสนบั 
สนุนใหมีความ
รวมมือกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน 
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาให
สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ 
(การรับนักเรียน) 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

70,000 นาง 
สินีย
ภัทร 
 

วงศา
รัตนะ 

4 4 มาตรฐาน 
1 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 
3 
 
 
 
มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 
4 (4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

14 โครงการสรางโอกาส
ในการเขาถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน  และลด
ค ว า ม เห ลื่ อ ม ล้ ำ
ทางการศึกษา 
(การรับนักเรียน  สำ
มะ โนป ระช ากร วั ย
เรียน  การแกปญหา
สถานนะทางทะเบียน
ราษฎร) 
 

 

เชิงคุณภาพ 
1.ประชากรวัยเรียน และ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ของสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 
ไดรับสิทธิและโอกาสอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน ใน
การเขารับบริการทาง
การศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมีโอกาส
ไดรับการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น 
2.เด็กที่ไมมีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนใหไดรับ
การศึกษาตามความ
เหมาะสม 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการบริหารงานอำนวยการ
ของ สพป.เชียงราย เขต 2 
ประจำปงบประมาณ 2563 
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบ
วิสัยทัศน พนัธกิจ กลยุทธ 
เปาประสงค ในการดำเนินงาน 
2.  เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนผูมี
ความรูความสามารถ 
3.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม  1 -  5 
กิจกรรมที่ 1  จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางการ
พัฒนามาตรฐาน สพป.
เชียงราย เขต 2 (การแขงขัน
กีฬา)  

เชิงประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางการ
พัฒนามาตรฐาน สพป.
เชียงราย เขต 2 (การแขงขัน
กีฬา)  
- ผูบริหาร ขาราชการ และ
ลูกจางใน สพป.ชร. 2 จำนวน 
81 คน 
กิจกรรมที่  2  จัดประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน  4  ครั้งๆ ละ 179 คน 
- ผูบริหาร / ผอ.กลุมฯ/
เจาหนาที่เกี่ยวของ สพป.
เชียงรายเขต 2 จำนวน  27 คน 
- ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน  
152  คน รวม  179 คน 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการขาราชการและ
ลูกจาง สพป.เชียงราย เขต 2 

1.วางแผน
จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
2.ขออนุมัติ
งบประมาณ
ในการจัดการ
ประชุม 
3. แจง
กำหนดการ
ประชุม 
4. จัดทำวาระ
การประชุม 
5. ดำเนินการ
จัดการประชุม 
6. จัดทำ
รายการงาน
ประชุม 

1 ต.ค.62–
30 ก.ย.63 

200,000 1.นายอา
จินต 
ชุติภานุ
วัชร 
2. นาย 
 วรวุฒิ 
 วุฒิ
อาภรณ 
3. นาง
ดวงใจ      
คำลือ 
4. นาง
ศิริพร   
เผาคำ 
5. นาง
บริมาส 
   ฟอง
แกว 
ประภาก
รณ 

ขอ 6 ขอ 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
และ 5 

มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 กิจกรรมที่  2  จัด
ประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด  
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการขาราชการและ
ลูกจาง สพป.เชียงราย 
เขต 2 และการ
ประชุมสัมมนาพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร  
3.1 การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment:ITA) 
จำนวน  4  ครั้ง  ๆละ 81 คน 
3.2 การบริหารจัดการ
ขยะในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน  
4  ครั้งๆละ 81 คน 

 และการประชุมสัมมนาพฒันา
ประสิทธิภาพบุคลากร  
3.1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนนิงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency 
Assessment:ITA) จำนวน  4  
ครั้งๆ ละ 81 คน 
- ผูบริหาร ขาราชการ และลูกจาง
ใน สพป.ชร. 2 จำนวน 81 คน 
3.2 การบริหารจัดการขยะใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จำนวน  4  ครั้งๆละ 81 คน 
- ผูบริหาร ขาราชการ และลูกจาง
ใน สพป.ชร. 2 จำนวน 81 คน 
3.3 การพัฒนามาตรฐานและการ
ประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ(KRS) สพป.
เชียงราย เขต 2 จำนวน 4 ครั้งๆ
ละ 60 คน 

   6. 
นางสาว 
สมพิศ 
อินตะ
รัตน 
7. 
นางสาว 
วิรุฬหสิร ิ
 จันท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 6 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ

/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 3.3 การพัฒนามาตรฐาน
และการประเมินสวน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติราชการ(KRS) 
สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 
4 ครั้งๆ ละ 60 คน 
3.4 เสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในแกบุคลากรในสังกัด 
สพป.ชร. 2 จำนวน 151 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน และ 
10 กลุมฯใน สพป. , จัดทำ
คูมือเพื่อเผยแพร และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบระดับ สพท. 
เขาอบรมสัมมนาที่สวนกลาง  
3.5 การจัดประชุมเพื่อ
ดำเนินการไดมาของ
กรรมการและอนุกรรมการ
กรณีสรรหาคัดเลือก และ
เลือกตั้งทั่วไป และแทน 

- ผูบริหาร สพป.ชร.2 / ผอ.
กลุม/หนวยฯและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของภายใน สพท.เขารับการ
อบรมสัมมนาฯ จำนวน 60 คน 
3.4 เสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแก
บุคลากรในสงักัดสพป.ชร. 2  
 - จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ
แกผูบริหารและบุคลากรในสังกัด 
จำนวน 151 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 
และ 10 กลุมฯใน สพป. , จัดทำ
คูมือเพื่อเผยแพร และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบระดับ สพท. เขา
อบรมสัมมนาที่สวนกลาง   
3.5 การจัดประชุมเพื่อ
ดำเนินการไดมาของกรรมการ
และอนุกรรมการกรณีสรรหา
คัดเลือก และเลือกตั้งทั่วไป และ
แทนตำแหนงวาง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะทำงานจัดการ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนิน 

การ/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 ตำแหนงวาง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและคณะทำงานจัดการ
เลือกตั้ง จำนวน 6 ครั้งๆ  ละ 50 คน 
3.6 จัดประชุมใน สพป.ชร. 2 เพื่อ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผูบริหาร 
สพป. จำนวน 1 ครั้ง 
 3.7 จัดประชุมใน สพป.ชร. 2 
เพื่อกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา
ประจำปและการรวมกิจกรรมพิธี
วันสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมประธาน
ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสังกัด   จำนวน 4 
ครั้งๆ ละ 30 คน)  
4.1 จัดประชุมประธานศนูย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสังกัดจำนวน 4 ครั้งๆ  ละ 30 คน 
4.2 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ
ประธานศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามโครงการ
จัดตั้งกลุมโรงเรียนจำนวน  

เลือกตั้ง จำนวน  6 ครั้งๆ ละ 
50 คน 
 - จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามที่ สพท. แตงตั้ง
และมอบหมาย และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ จำนวน 6 ครั้งๆละ 
50 คน 
3.6 จัดประชุมใน สพป.ชร. 2 
เพื่อกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะ
ผูบริหาร สพป. จำนวน 1 ครั้ง 
- ผูบริหาร ขาราชการ และ
ลูกจางใน สพป.ชร.2จำนวน 81 คน 
- ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 151 คน 
 3.7 จัดประชุมใน สพป.ชร. 2 
เพื่อกิจกรรมพิธีถวายเทียน
พรรษาประจำป และการรวม
กิจกรรมพิธีวันสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง 
- ผูบริหาร ขาราชการ และ
ลูกจางใน สพป.ชร. 2 จำนวน 
81 คน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 

กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผู 
รับผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 3 ครั้ง จำนวน 50 
คน 
4.3 จัดประชุม
เครือขายเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ 
จำนวน  4 ครั้งๆละ 
50 คน 
กิจกรรมที่   5   การ
ประชุมคณะผูบริหาร
เขต(สภากาแฟ) 
สพป.เชียงราย เขต 2  
(จำนวน 24 ครั้งๆละ 
20 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมประธาน
ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสังกัด   จำนวน 4 
ครั้งๆ ละ 30 คน)  
4.1 จัดประชุมประธานศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสังกัด จำนวน 4 ครั้ง  ๆละ 30 คน 
- ผูบริหาร สพป.(ผอ.สพป./รองฯ
ผอ.สพป /ผอ.กลุม และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จำนวน 16 คน 
- ประธานศูนยเครือขายฯจำนวน 14 คน 
4.2 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ
ประธานศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามโครงการ
จัดตั้งกลุมโรงเรียน จำนวน 
3 ครั้ง จำนวน 50 คน 
- ผูบริหาร สพป.(ผอ.สพป./รองฯ
ผอ.สพป /ผอ.กลุม และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จำนวน 22 คน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 

กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1  - ประธานศูนยเครือขายฯ จำนวน 14 คน 
- หัวหนาสำนักงานศูนยเครือขายฯ จำนวน 
14 คน 
4.3 จัดประชุมเครือขายเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ จำนวน 4 ครั้งๆละ 50 คน 
- ผูบริหาร สพป.(ผอ.สพป./รองฯ
ผอ.สพป /ผอ.กลุม และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จำนวน 22 คน 
- ขาราชการครูในศูนยเครือขายฯจำนวน 14 
คน 
- เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนใน ศูนย
เครือขายฯ จำนวน 14 คน 
กิจกรรมที่  5  การประชุมคณะ
ผูบริหารเขต(สภากาแฟ) สพป.เชียงราย 
เขต 2  (จำนวน 24 ครั้งๆละ 20 คน) 
- ผูบริหาร สพป.(ผอ.สพป./รองฯ
ผอ.สพป /ผอ.กลุม และเจาหนาที่ที่ 
เกี่ยวของ จำนวน 20 คน จัดประชุมพุธ 
เชา เดือนละ 2 ครั้ง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 

กลุม/หนวย  กลุมอำนวยการ 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1  เชิงคุณภาพ 
- รอยละ 95 
ของผูบริหาร 
สพป.ชร. 2 
ผูบริหาร
สถานศึกษา
ในสังกัด และ
บุคลากรใน
สังกัดมีขวัญ
และกำลังใจ 
สามารถ
ปฏิบัติ
ราชการ
ถูกตองตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
และผลการ
ปฏิบัติงานมี
คุณภาพ 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
กลุม/หนวย กลุมอำนวยการ 

ที ่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 สำนักงานเขตสวย  
ภูมิทัศนสดใส 
ปลอดภัยไรมลพิษ 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ใหบริการตอผู 
รับบริการ 
2. เพื่อสรางความพึง
พอใจของครูที่ใช
บริการ 
3. เพื่อเกิดความ
สวยงาม สะอาด รม
รื่น 
ปลอดภัย ทั้งผู
ใหบริการ และ
ผูใชบริการ 
 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครู 
ประชาชน และ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
จำนวน 1,800 
คน 
เชิงคุณภาพ 
รอยละ 90 ขึ้น
ไป สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 
2 มีสถานที่
สวยงามรมรื่น 
นาอยูสะอาด 
และปลอดภัย 
เอื้อตอการ
ทำงาน 
 

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน ตกแตง
สวนหยอมรอบอาคาร
สำนักงานฯทุกแหง 
1.2 ปรับปรุงภายใน อาคาร 1 
ประกอบดวย กลุมอำนวยการ
,กลุมบริหารงานการเงนิและ
สินทรัพย อาคาร 2 
ประกอบดวย กลุมนโยบาย
และแผน,กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา,กลุมนิเทศฯ,กลุม
กฎหมายและคดี และหองรอง 
ผอ.สพป.ชร.2  อาคาร 3 
ประกอบดวย หอง ผอ.สพป.
ชร.2,กลุมบริหารงานบุคคล,
หองประชุมสุพรรณิการ 
1.3 ปรับปรุงภายในหอง
ประชุมของ สพป.เชียงราย เขต 
2 ทุกหอง 
1.4 ปรับปรุงหองสุขา หองน้ำ
ของ สพป.ชร. เขต 2  ทุกหอง 

1 ต.ค.62–
30 ก.ย.63 

200,000 นาย 

อาจินต 
ชุติภานุ
วัชร 

ขอที่ 5 ขอที่ 5 มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1  
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
กลุม/หนวย กลุมอำนวยการ 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 ศูนยเครือขาย
คุณภาพสูมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบวิสัยทัศน 
พันธกิจ กลยุทธ 
เปาประสงค ในการ
ดำเนินงาน 
2. เพื่อเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติงานของศูนย
เครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สังกัด สพป. 
เชียงราย เขต 2 
3. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนนุการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 1. จัดสรรงบประมาณ
ใหศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสังกัดจำนวน 14 ศูนย  ๆ
ละ 20,000.บาท จำนวน 280,000 บาท 
2. จัดสรรงบประมาณให สพป.
ชร.2 จำนวน 20,000.-บาท 
รวมทั้งสิ้น 300,000.-บาท  
3. จัดสรรใหเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน
ของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสังกัด 
เชิงคุณภาพ - รอยละ 95 ของ
ผูบริหาร สพป.ชร. 2 ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรในศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสังกัดมีขวัญกำลังใจ 
และสามารถปฏิบัติราชการถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย และผลการ
ปฏิบัติงานทีคุณภาพ เปนไปตาม
นโยบายและแนวทางขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. จัดสรรงบประมาณให 
ศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สังกัด จำนวน 14 ศูนยๆ 
ละ 20,000.-บาท แตละ
ศูนยฯ จัดทำโครงการขอ 
อนุมัติเพื่อดำเนินการให
เปนไปตามวัตถปุระสงค 
“เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สังกัด” 
2. จัดสรรงบประมาณให 
สพป.ชร. 2 จำนวน 
20,000.-บาท 
รวมทั้งสิ้น 300,000.-
บาท  
 

1 ต.ค.62–
30 ก.ย.63 

300,000 นาง
ดวงใจ 

  คำลือ 

ขอที่ 6 ขอที่ 6 มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1  
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการ พัฒนาระบบ
การนิเทศโรงเรียนเพื่อ
ยกระ ดับผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เรี ย น แ ล ะ
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
ป2562 
วัตถุประสงค 
    2.1 เ พื่ อ พั ฒ น า
รูปแบบการนิเทศที่เปน
ระบบทั้งการนิเทศจาก
ภายนอกและการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
2.2 เพื่ อส งเสริมและ
สนับสนุน ใหผูบริหาร
โรงเรียน  ครูวิชาการ  
และครูผูสอนทุกคนมี
ความรูความสามารถใน
ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร  
การจัดการเรียนการ
ส อ น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
   เชิงปริมาณ 
  1) ผูบริหาร
โรงเรียน และ
ครูในสังกัด 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 จำนวน 
151 โรง 
  2) 
ศึกษานิเทศก
จำนวน 10 คน  
   

กิจกรรมที่  1 การนิ เทศ
การจัดการศึกษาโรงเรียน
ใน สั งกั ด  จำนวน  15 1 
โรงเรียน 
วิธีดำเนินการ 
1.ศึกษานิเทศกทุกคนออก
นิเทศ ติดตามโรงเรียนที่
รับผิดชอบตามมาตรการ
นิเทศ 
2.สรุปผลการนิเทศ ของ
ทุกโรงเรียน เสนอปญหา 
วิธีแกไขในการนิเทศครั้ง
ตอไป  
กิจกรรมที่ 2 การประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศกและสรุปผล
การดำเนินงาน 
วิธีดำเนินการ 
1.เขารวมประชุม
ปฏิบัติการพฒันาศักยภาพ 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย.
2563 

 ( / ) งบ
ประจำ 
115,000  
บาท 

 

นาง     
พรม
เมือง 
เทวตา 

ขอที่ 1 
และขอ
ที่ 3 

ขอที่ 1 
และขอ
ที่ 3 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบงชีท้ี่ 4 
ประเด็น

พิจารณาที่ 4 
4.1 เด็ก
พิการเรียน

รวม 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1  โครงการ พัฒนาระบบ
การนิเทศโรงเรียนเพื่อ
ยกระ ดับผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เรี ย น แ ล ะ
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
ป2562 (ตอ) 
วัตถุประสงค 
  2.3 เ พื่ อ พั ฒ น า
ศักยภาพศึกษานิเทศก
สูมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.4 คัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่ดีดานการ
นิเทศการศึกษาและ
ประชุมสัมมนาวิชาการ 
ระดับเขตพื้นที่/ระดับ 
เครือขายการนิเทศ/
ระดับภาคและระดับ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เชิงคุณภาพ 
   1) ผูบริหารโรงเรียน 
และครูในสังกัด สพป .
เชียงราย เขต 2 ไดรับ
การพัฒนาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ    การ
จัดการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการชั้น
เรียนอย างเป น ระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
2) ผูบริหารโรงเรียนมี
รูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนอยางเปนระบบ 
3) ศึกษานิ เทศกไดรับ
การพัฒ นาให เป นผู มี
ความรูความสามารถตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความสามารถในการ
นิเทศการศึกษาจนเปนที่
ยอมรับ 
 

ศึกษ านิ เทศกตาม 
ศนฐ.กำหนด 
กิ จกรรมที่  3  การ
พั ฒ น าสม รรถน ะ
ผู อ ำน วยการกลุ ม
นิ เทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
วิธีดำเนินการ 
1. ผูอำนวยการกลุม
นิ เท ศ ฯ  เข า ร ว ม
ป ร ะ ชุ ม พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
ผู อ ำน วยการกลุ ม
ตาม ศนฐ.กำหนด 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ยังไมไดรับ
การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 
จำนวน 16 โรง ในการนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติในสถานศึกษา และเตรียม
ความพรอม ที่จะรับการประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียงตอไป 
 2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงแลว
เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ของเขตพืน้ที ่
 3.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปน
สถานศึกษาตนแบบและเครือขายที่
นอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนดานการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนำพระบรมรา
โชบายดานการศึกษา สูสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนจำนวน 
16 โรงเรียนผานการ
ประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียง   
2.  สำนักงานเขตมี
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอ  
3.  สำนักงานเขตมี
โรงเรียนตนแบบและ
เครือขาย จำนวน 
151 โรงเรียน ที่นอม
นำศาสตรพระราชาสู
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  ดานการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนำพระ
บรมราโชบายดาน
การศึกษาสูสถานศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
โรงเรียน จำนวน 16 โรง  
เพื่อนอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในสถานศึกษา 
และพรอม รับการประเมิน
เปนสถานศึกษาพอเพียง     
วิธีดำเนินการ 
- ประชุมผูบริหารและครู
ผูรับผิดชอบโครงการ
รวมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาและ
คัดเลือกโรงเรียนที่ผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษา
พอเพียงเปนศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงของเขตพืน้ที่ 
วิธีดำเนินการ  
- ประชุมผูบริหารและครู
ผูรับผิดชอบรวมกับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 

พ.ย-ธ.ค 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค –ก.พ.
2563 

 
 
 
 
 
 

 

( / ) งบ
ประจำ 
20,000  
บาท 
 

 

นาง 
วร
ลักษณ   
จันทร
เนตร 
 
นาง 
ณภัทร  
จันทรา 
 

ขอที่  1 ขอที่ 1 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
 
มาตรฐาน 
3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1 ,4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

3 พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผล
การศึกษาปการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค 
 1 เพื่อบริหารจัดสอบในปการศกึษา 
2562 ดังนี้ 
  - การประเมินความสามารถดาน
การอาน (Reading Test : RT) ชั้นป.1 
 - การประเมินคุณภาพผูเรียนชัน้ ป.
3 (NT) 
  - การสอบโดยใชขอสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปการศึกษา 2562 
ชั้นป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 
  - การทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชัน้ป.6 
และม.3 
  - การประเมินนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ PISA 2020 
 2 เพื่อให สพป.เชียงราย เขต 2 
และโรงเรียนทุกโรงในสังกัดนำผล
การประเมินไปวางแผนการ
ดำเนินการเพื่อ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนใน
สังกัด 23,466 คน 
2. ครูทุกคนในสังกัด 
1,780 คน  
3. ผูบริหารทุกคนใน
สังกัด 152 คน  
4. ศึกษานิเทศก 10 คน  
    รวม 25,408 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ดำเนินการบริหาร
จัดสอบทุกโรงเรียน
ใน สพป.เชียงราย 
เขต 2 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. สำนักงานเขต
พื้นที่มีผลการ
ทดสอบเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและติดตาม
ความกาวหนาในป
การศึกษา 2562 

กิจกรรมที่ 1 
     การบริหารจัดสอบ 
ศูนยสอบ สพป.เชียงราย 
เขต 2 ปการศึกษา 2562 
ไดแก  
1) การประเมิน
ความสามารถดานการอาน 
(Reading Test : RT) ชั้นป.1 
2) การประเมินคุณภาพ
ผูเรียนชั้น ป.3 (NT) 
3) การสอบโดยใชขอสอบ
มาตรฐานในการสอบ
ปลายปการศึกษา 2562 ชั้น 
ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 
4) การทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-
NET) ชั้นป.6 และม.3 
 5) การเตรียมความพรอม
รับการประเมินนักเรียน
รวมกับนานาชาติ PISA 
2020 

พฤศจิกา 
ยน 2562-
กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( ) งบ
ประจำ 
50,000 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.
รัษฎา
อภิวงค 
งาม 
 
นาย
บัณฑิต
ไชยวงค 

2 2 
 

มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1,2 
(2.2 ระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 

และ 
ตัวบงชีท้ี่ 3 
ประเด็น
พิจารณา 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 
1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

3 พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาป
การศึกษา 2563 (ตอ) 
วัตถุประสงค 
พัฒนาผูเรียนเปนรายคน 
และติดตามความกาวหนา
ในปการศึกษา 2562 
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
วัดผลโรงเรียนเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลของ
โรงเรียนตามระเบียบงาน
วัดผล และสามารถ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
โปรแกรมระบบบริหารการ
จัดการเรียน (SchoolMIS) 
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ในการสรางเครื่องมือวัดผล
ที่ไดมาตรฐานตามหลักการ
วัดและประเมินผล 
 

3. ครูมี
ศักยภาพ
เกี่ยวกับการ
วัดและ
ประเมินผล
ของโรงเรียน
ตามระเบียบ
งานวัดผล 
และ สามารถ
ดำเนินการ
เกี่ยวกับ
โปรแกรม
ระบบบริหาร
การจัดการ
เรียน 
(SchoolMIS)  
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำหรับการทดสอบขอ 
1-4 
1.1 ประชุมเตรียมการ 
วางแผนการดำเนินงาน 
1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ดำเนินการจัดสอบใหกับ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
คณะกรรมการระดับ
ศูนยสอบ คณะกรรมการ
ระดับสนามสอบ และ
ผูเกี่ยวของในการสอบ 
1.3 ดำเนินการทดสอบ 
1.4 ประเมินผล และ
วิเคราะหผลการทดสอบ 
1.5 สรุป และจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
  

   2 2 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

3 พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาป
การศึกษา 2563 (ตอ) 
3.กิจกรรม 
3.1 การบริหารจัดสอบ 
ศูนยสอบ สพป.เชียงราย 
เขต 2 ปการศึกษา 2562
3.2 พัฒนาความรูการ
วัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(หลักสูตรใหม) ดวย
โปรแกรมระบบบริหาร
การจัดการเรียน 
(SchoolMIS) 
3.3 พัฒนาขอสอบ
มาตรฐานและการ
วิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อ
การทดสอบ 

4. ครูมี
ศักยภาพ
ครูในการ
สราง
เครื่องมือ
วัดผลที่ได
มาตรฐาน
ตาม
หลักการ
วัดและ
ประเมินผ
ล และการ
จัดกิจกรรม
การเรียน
การสอนที่
สงผลตอ
การพัฒนา
ผูเรียนให
เต็มตาม
ศักยภาพ 

ขั้นตอนการดำเนนิงาน การทดสอบขอ 5 
1.1 ประชุมเตรียมการ วางแผนการ
ดำเนินงาน 
1.2 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการ
เตรียมพรอมรับการประเมินรวมกับ 
กิจกรรมที่ 2 
     พัฒนาความรูการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรใหม) 
ดวยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการเรียน 
(SchoolMIS) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมเตรียมการวางแผนการดำเนินงาน 
1.2 ประสานงาน เชิญวิทยากรการอบรม 
1.3 ดำเนินการอบรมพัฒนาครู
ผูรับผิดชอบงานวัดและประเมินผล
โรงเรียน 
1.4 ประเมินผลการจัดอบรม 
1.5 สรุป และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

 

 

มีนาคม 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2 2 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

3 พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาป
การศึกษา 2563 (ตอ) 
 

 กิจกรรมที่ 3 
     พัฒนาขอสอบมาตรฐาน
และการวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อ
การทดสอบ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมเตรียมการ วาง
แผนการดำเนินงาน 
1.2 ประสานงาน เชิญ
วิทยากรการจัดอบรม 
1.3 ดำเนินการอบรมพัฒนา
ครูวิชาการ 
1.4 ประเมินผลการจัดอบรม 
1.5 สรุป และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 
2563 

  2 2 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

4 การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ประจำป
งบประมาณ 2563 
  วัตถุประสงค 
1 . เพื่ อ ส นั บ ส นุ น
โรงเรียนในสังกัดที่
เปนตัวแทนเขารวม
แ ข ง ขั น ง า น
ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ประจำปงบประมาณ 
2563  
 2 . เพื่ อส ง เสริม ให
ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด
กิจกรรมเพื่อสงเสริม
ง า น วิ ช า ก า ร แ ก
นักเรียนและบุคลากร
ในสังกัด สพป. 
เชียงราย เขต 2  
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สงักัด สพป.
เชียงราย เขต 2  ที่เปนตัวแทน
เขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับระดบัชาติ ครั้ง
ที่ 69 ประจำป 2562 นักเรียน 
จำนวน 649 คน ครูผูควบคุม  
จำนวน 256 คน รวมทั้งสิน้ 
905 คน  
2.รองผูอำนวยการ สพป.
เชียงราย เขต 2 และศึกษานิเทศก 
รวมจำนวน  16 คน  
3.แขงขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วิชาการ และเทคโนโลยีของ 
นักเรียนอนุบาลถึงชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3  จำนวนไม
นอยกวา 10,000  คน สังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2   

กิจกรรมที่ 1 
สนับสนนุโรงเรียน 
นักเรียน ครูผูควบคุม
นักเรียนเขารวมการ
แขงขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จัดแสดงนทิรรศการ
แสดงความสามารถ
นักเรียนระดับชาติ  ครั้ง
ที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรมที่ 2 
สนับสนุนการดำเนินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ของเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเขารวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับภาคเหนือ และ
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ป
การศึกษา 2562 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย.
2563 

250,000 นาง 
สาว 
พรทิพา 
พุทธวงค 
 
 
นาย
บัณฑิต 
ไชยวงค 

2,4 2,4 มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น
พิจารณา 3 
 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 4  
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.3) 

 

  



                                                                                                                                                                                  สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา เชียงราย เขต         137 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

4 การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ประจำป
งบประมาณ 2563 
(ตอ) 
วัตถุประสงค 
3. เพื่อสรางเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหมี
การแสดงผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน 
ครู และโรงเรียนใน
สังกัดสพป.เชียงราย 
เขต 2 และ
ประชาสัมพนัธผลงาน
ดานการจัดการศึกษา
ตอสาธารณชน 
 

เชิงคุณภาพ 
1 .นั ก เ รี ย น อ นุ บ า ล ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 ที่เปนตัวแทน
เขาแขงขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ 
ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ที่  6 9 ป
การศึกษา 2562ไดแสดงความรู 
ความสามารถตอสาธารณชน 
2.นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 ผลิตผล
งานที่มีคุณภาพ สามารถแสดง
ความรู     
ความสามารถตอสาธารณชน 
3 .สถานศึ กษ า สั งกั ด  สพป .
เชี ย งราย  เขต  2  ได รับ การ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ 
สงเสริมและสนับสนนุการ
พัฒนาศักยภาพดานวิชาการใน
ระดับตางๆ 

กิจกรรมที่ 3 
การแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พื้นที่ ประจำป 
2563 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

5 การพัฒนาระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสำนักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาและผดุง
ระบบประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัด
สำนั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต  2 ตาม
น โย บ า ย  CR2ACTS 
Model 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาจำนวน 
151  โรงเรียน มีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในอยางเขมแข็ง 
2. สถานศึกษา
จำนวน 151  โรงเรียน 
มีการประยุกตใช
มาตรฐานตาม
นโยบาย CR2ACTS 
Model 
3. สถานศึกษา
จำนวน 151  โรงเรียน 
ไดรับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากตน
สังกัดและสงรายงาน
การประเมินตนเอง( 
SAR ) ใหสำนักงาน
เขตพื้นที่ครบทุกโรง  
 

กิจกรรมที่ 1  การ
พัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภ าพ ภ า ย ใน
สถานศึกษา  
1. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
151 โรง ตาม
หลักเกณฑการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเขมแข็ง 
พรอมรับการ
ประเมินจาก
ภายนอกรอบสี่  
2. การพัฒนาความรู
ความเขาใจในตาม
แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1  ตุลาคม 
2562  -   

30  
กันยายน  
2563 

 

65,000 นาย    
จตุพล    
อุปละ 

ขอ 1,4 ขอ 1,4 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 6 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 2  
(2.1ปฐมวัย
และ2.2
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 

ตัวชี้วัดที่ 3  
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

5 การพัฒนาระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสำนักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (ตอ) 
วัตถุประสงค 
2. เพื่ อ เต รีย มความ
พรอมของสถานศึกษา
ในสังกัดในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 
4 จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า 
(องคการมหาชน) 
 
 
 
 
 
 

4. สถานศึกษา
จำนวน  151  
โรงเรียนไดรับการ
ประเมินภายในจาก
สำนักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2  
เชิงคุณภาพ     
 สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 มี
มาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน  

กิจกรรมที่  2  การเตรียม
ค ว า ม พ ร อ ม รั บ ก า ร
ประเมินคุณภาพภายนอก 
1. การนิเทศ กำกับ และ
ให คำแนะนำช วยเหลือ
โรงเรียนกอนเขารับการ
ป ระ เมิ น ภ าย น อก  ใน
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2563  
จำนวน 151  โรงเรียน       
2. การประชุมชี้แจงการ
เตรียมรับ การป ระ เมิน
คุณภาพภายนอก 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม
การติดตามตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตาม
นโยบาย CR2ACTS 
Model จำนวน 151 
โรงเรียน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

5 การพัฒนาระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสำนักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (ตอ) 
 

 1. การประชุมชี้แจง
คณะกรรมการประเมิน
จากศูนยเครือขาย 14 
ศูนย ๆ ละ 5 คน 

2. การประเมิน
สถานศึกษาจำนวน 151 
โรงเรียน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/กิจกรรม เปาหมาย วิธีดำเนินการ
/ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

6 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  CR2ACTS 
Model   วัตถุประสงค 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
3  ปการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 3 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2,4,5 และชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 1,2  ปการศึกษา 2562  เพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 3 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ ผานมา ไมนอย
กวารอยละ 3 
4. เพื่อนักเรียนมีความสามารถสื่อสาร ดวย
ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวัน 
5. เพือ่นักเรียนมีความคุณธรรมพื้นฐาน 4 
ดาน ความรักชาติ  ศาสน กษตัริย ซื่อสัตย 
สุจริต พอเพียง 
6. เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ของ
โรงเรียน ผูบริหาร ครูผูสอน มืออาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1) ผูบริหารโรงเรียน 
และครูในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 
จำนวน 151 โรง 
2) บุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่  15  คน  
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัด 
ไดรับการพัฒนา ใหมี
แ ล ะ เป น โ ร ง เรี ย น
คุณภาพ 
2 )  ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
ครูผู สอน  ไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูบริหาร
และครูคุณภาพ 
3 )  นั ก เ รี ย น มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกวา
ปที่ผานมา  
 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุม
วางแผน
คณะกรรมกา
ร ระดับเขต
พื้นที่  
กิจกรรมที่ 2  
ประเมิน
โรงเรียน
คุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3  
จัด
นิทรรศการ
และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
กิจกรรมที่ 4 
ประกาศ
เกียรติคุณ/
ยกยอง
ชมเชย 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

200,000 นาง
พรม
เมือง  
เทวตา 

1 ,2 ,3 1 ,2 ,3 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 1  
และ 2 
(2.1ปฐมวัย
และ2.2
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

7 โรงเรียนคุณธรรม
ประจำเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 
วัตถุประสงค 
2.1 เพื่ อให โรงเรียน
ส ร า ง รู ป แ บ บ ก า ร
สงเสริมพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานคุณธรรม
ที่ชัดเจน 
2.2 เพื่อใหโรงเรียนนำ
รูปแบบการส ง เส ริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด า น คุ ณ ธ ร ร ม ม า
เผยแพรสูสาธารณชน 
2.3 เพื่อคัดเลือก
โรงเรียนคุณธรรม
ประจำเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

เชิงปริมาณ 
2.1โรงเรียนสราง
รูปแบบการสงเสริม
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดาน
คุณธรรมที่ชัดเจน 
รอยละ 100 
2.2โรงเรียนนำ
รูปแบบการสงเสริม
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดาน
คุณธรรมมาเผยแพร
สูสาธารณชน        
รอยละ 100 
2.3 คัดเลือก
โรงเรียนคุณธรรม
ประจำเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จำนวน 1 โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1 
การวิเคราะห
สภาพบรบิท
พื้นฐานของ
โรงเรียนในศูนย
เครือขายพัฒนา
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 
การประชุม
วางแผนของ
คณะกรรมการ
และคณะทำงาน 
กิจกรรมที่ ๓  
- การคัดเลือก
โรงเรียน
คุณธรรมประจำ
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ 

 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

65,000 นาง
อิชยา
พัฒน 
มณีรัตน 

1  1  มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 3  
ประเด็น
พิจารณา 4 
(4.1 , 4.2) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

7 โรงเรียนคุณธรรม
ประจำเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (ตอ) 
 

เชิงคุณภาพ 
2.1โรงเรียนมีรูปแบบ
การสงเสริมพฤติกรรม
เชิ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ด า น
คุณธรรมที่ชัดเจน  
2 .2  โ ร ง เ รี ย น น ำ
รูป แบ บก ารส ง เส ริ ม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด า น คุ ณ ธ ร ร ม ม า
เผยแพรสูสาธารณชน     

2.3 สำนักงานเขต
พื้นที่  การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 มีโรงเรียน
คุณธรรมประจำเขต
พื้นที ่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จำนวน 1
โรงเรียน  
 

กิจกรรมที่ ๔  
การจัดเวที
ประชาสัมพนัธการ
สนับสนนุงบประมาณ
จากผูประกอบการสู
กองทุนโครงการโรงเรียน
ประชารัฐเพื่อเปนการ
ระดมทุนจากภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน ใน
การรวมพัฒนาโรงเรียน
อยางยั่งยืน 
กิจกรรมที่ ๕ การ
ประเมนิผลและสรุปการ
ดำเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ ๖ การนำผล
การดำเนินงานและผล
การประเมินโครงการมา
พิจารณาปรับปรุง และ
วางแผนการทำงานใน
ครั้งตอไป 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

65,000 นาง
อิชยา
พัฒน 
มณีรัตน 

1  1     
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

8 นิเทศ ติดตามการนำ
หลักสูตรตานทจุริต
ศึกษาไปใชใน
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาครูใหมี
ความรูความเขาใจใน
การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาโดยนำ
พระบรม                   
ราโชบายดาน
การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ    
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10  เปนสาระ
ที่ตองรูในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
  

เชิงปริมาณ 
1. ครูผูสอนทุก
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ชร.เขต 2            
จำนวน 151 โรงเรียน
มีความรูความเขาใจใน
การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาโดยนำ 
พระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10 เปนสาระ
ที่ตองรูในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
2. ครูผูสอนทุก
โรงเรียนในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 จัด
กิจกรรมตามหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาทุก
ระดับชัน้ 

กิจกรรมที่1 
พัฒนาครูใหมี
ความรู               
ความเขาใจใน
การพัฒนา
หลักสูตรของ
สถานศึกษา         
โดยนำพระบรม
ราโชบายดาน
การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา
เจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 10 เปนสาระที่
ตองรูในทุกกลุม
สาระการเรียนรู 
 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

40,000 นาง
กังสดาล 
แจงมณี 

1  1  มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ
/ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

8 นิเทศ ติดตามการนำ
หลักสูตรตานทจุริต
ศึกษาไปใชใน
สถานศึกษา (ตอ) 
2. เพื่อนิ เทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการ
เรียน รูของค รูผู สอน
โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
สำนั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ตาม
ห ลักสู ต รต านทุ จ ริต
ศึกษาทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผูสอนทุกโรงเรียนใน
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  
รอยละ  100  มี ความรู
ความเขาใจในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
โดยนำพระบรมราโชบาย
ด า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยู หัวรัชกาลที่  
10 เปนสาระที่ตองรูในทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
2. ครูผูสอนทุกโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  รอยละ 
1 0 0  จั ด กิ จ ก รรม ต าม
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ทุกระดับชั้น 
 

กิจกรรมที่2 
นิเทศ 
ติดตามการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู
ของครูผูสอน
โรงเรียนใน
สังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 
2 ตาม
หลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา
ทุกระดับชัน้ 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

40,000 นาง
กังสดาล 
แจงมณี 

1  1     
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

9 ตล าดนั ด โค รงก าร
โรงเรียนประชารัฐ 
 
วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหโรงเรียนนำ
ผลงานหรือผลผลติหรือ
ผลิตภัณฑทีป่ระสบ
ผลสำเร็จมาจัดแสดง
แลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวาง
โรงเรียนในโครงการ 
2.2 เพื่อใหโรงเรียนนำ
ผลงานหรือผลผลติหรือ
ผลิตภัณฑมาเผยแพรสู
สาธารณชน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
2.1 โรงเรียนนำผลงาน
หรือผลผลิตหรือผลิตภัณฑ
ที่ประสบผลสำเร็จมาจดั
แสดงแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวาง
โรงเรียนในโครงการ รอย
ละ 100 
2.2 โรงเรียนนำผลงาน
หรือผลผลิตหรือผลิตภัณฑ
มาเผยแพรสูสาธารณชน 
รอยละ 100 
2.3 โรงเรียนนำผลผลิต

หรือผลิตภัณฑออกจำหนาย
สูสาธารณชน รอยละ 100 
2.4 โรงเรียนได
ประชาสัมพนัธการ
สนับสนนุงบประมาณจาก
ผูประกอบการสูกองทนุ
โครงการโรงเรียนประชา
รัฐ รอยละ 100 

กิจกรรมที่ 1 
การวิเคราะห
โครงการของ
แตละโรงเรียน
เพื่อการจัด
ประเภทของ
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
การประชุม
วางแผนของ
คณะกรรมการ
และคณะทำงาน 
กิจกรรมที่ ๓  
การจัดแสดงผล
งานหรือ
ผลผลติหรือ
ผลิตภัณฑที่
ประสบ
ผลสำเร็จของ
โรงเรียนใน
โครงการ  

ต.ค.62-
ก.ย.63 

88,000 นาง
อิชยา
พัฒน 
มณีรัตน 

2 2 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 5 
 
มาตรฐาน 3 
ตัวบงชี้ 2 
(2.2 ระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

9 ตล าดนั ด โค รงก าร
โรง เรี ยนป ระชารั ฐ 
(ตอ) 
 
2.3 เพื่อใหโรงเรียนนำ
ผลผลติหรือผลิตภัณฑ
ออกจำหนายสู
สาธารณชน 
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ
การสนับสนนุ
งบประมาณจาก
ผูประกอบการสูกองทนุ
โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 
2.5 เพื่อคัดเลือก
โรงเรียน The Best of 
Pracharath School 
CRI 2 
 
 
 

2.5 คัดเลือกโรงเรียน The Best of 
pracharath School CRI 2 จำนวน 1 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนไดนำผลงานหรือผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑที่ประสบผลสำเร็จมาจัดแสดง
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางโรงเรียน
ในโครงการและนำไปพัฒนาอยางยั่งยืน 
2.2 โรงเรียนไดนำผลงานหรือผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑมาเผยแพรสูสาธารณชนและ
ไดรับความสนใจ 
2.3 โรงเรียนนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ
ออกจำหนายสรางรายไดแกนักเรียน 
2.4 โรงเรียนไดประชาสัมพันธการสนับสนุน
งบประมาณจากผูประกอบการสูกองทุน
โครงการโรงเรียนประชารัฐและไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
2.5 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล The Best of 
Pracharath School CRI 2 เปนโรงเรียนที่
ดีที่สุดของโครงการโรงเรียนประชารัฐใน
สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 

กิจกรรมที่ ๔  
การจัดเวที
ประชาสัมพนัธการ
สนับสนนุงบประมาณ
จากผูประกอบการสู
กองทุนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐเพื่อ
เปนการระดมทนุจาก
ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน ในการรวม
พัฒนาโรงเรียนอยาง
ยั่งยืน 
กิจกรรมที่ ๕ การ
ประเมินผลและสรปุ
การดำเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ ๖ การนำ
ผลการดำเนนิงานและ
ผลการประเมิน
โครงการมาพิจารณา
ปรับปรุง และวางแผน
การทำงานในครั้งตอไป 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

10 นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่ ม เวลารู : Active 
Learning  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหครู
ปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู “ครูผูสอน” 
เปน “Coach” 
ผูอำนวยการ              
การเรียนรู ผูให
คำปรึกษา หรือให
ขอเสนอแนะการ
เรียนรู และปรับระบบ
การวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนให
สอดคลองกับหลักสูตร  
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกคนในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 มีการ
ปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรูจาก“ครูผูสอน” 
เปน “Coach” 
ผูอำนวยการการเรียนรู 
ผูใหคำปรึกษา หรือให
ขอเสนอแนะการเรียนรู 
และปรับระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร 
2. สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 
จำนวน 151 โรงเรียนจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู : Active Learning 
และทุกกลุมสาระการ
เรียนรูที่ใหผูเรียน ได
เรียนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง  

กิจกรรมที่1 
พัฒนาครูใหมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปรับเปลี่ยน
การจัดการ
เรียนรู 
“ครูผูสอน” 
เปน“Coach” 
ผูอำนวยการ
การเรียนรู 
 
กิจกรรมที่2 
การนิเทศ 
ติดตามการจัด
กิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู : Active 
Learning 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

50,000 นาง
กังสดาล 
แจงมณี 

2 2    
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

10 นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่ ม เวลารู : Active 
Learning (ตอ) 
 2 . เพื่ อ ส ง เส ริ ม ให
สถานศึกษาในสังกัด
สำนั กงาน เขต พื้ นที่
ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู : 
Active Learning 
และทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ที่ใหผู เรียนได
เรียนรู  ผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูรอยละ 100 ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู 
“ครูผูสอน” เปน “Coach” 
ผูอำนวยการการเรียนรู ผูให
คำปรึกษา หรือให
ขอเสนอแนะ  การเรียนรู และ
ปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลอง
กับหลักสูตร 
2. ส ถ า น ศึ ก ษ า ใน สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
รอยละ 100 จัดกิจกรรมลด
เว ล า เรี ย น  เพิ่ ม เว ล า รู  : 
Active Learning แ ล ะ ทุ ก
กลุ ม สาระการเรียนรู ที่ ให
ผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง  
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

11 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูของครูสู
ทักษะการเรียนรู ใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 
(3R8C) ของผูเรียน  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ
เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทั้ง 4 ดาน 
(รางกาย จิตใจ 
อารมณ และ
สติปญญา) สอดคลอง
กับทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อพัฒนาครูใหมี
ทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
ใหกับผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชร. 
เขต 2 จำนวน 151 โรงเรียน 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุก
ระดับ ใหสอดคลองกับทักษะที่
จำเปนในศตวรรษที่ 21 
2. ครูผูสอนทุกคนมีทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) ใหกับผูเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษารอยละ 100 ใน
สังกัด สพป.ชร.เขต 2 พัฒนา
หลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน 
(รางกาย จิตใจ อารมณ และ
สติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่
จำเปนในศตวรรษที่ 21  
2. ครูผูสอนรอยละ 100 มีทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) ใหกับ
ผูเรียน 

กิจกรรมที่1 
พัฒนาครูในสังกัด
ใหมีความรูความ
เขาใจการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาทุก
ระดับใหสอดคลอง
กับทักษะที่จำเปน
ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่2 
นิเทศ ติดตามการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
สอดคลองกับ
ทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21 และ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
(3R8C) ใหกับ
ผูเรียน 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

50,000 นาง
กังสดาล 
แจงมณี 

3 3 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 

ตัวชี้วัด
ที่ 2 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ/
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

12 การสรางความเขมแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
กลุมเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมโดยคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อสรางความเขมแข็งของ
กลุมเครือขายโรงเรียนในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
นโยบายพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
3. เพื่อทราบปญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานตาม
นโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด  
151 โรงเรียน และ
ศูนยเครือขาย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 14 ศูนย 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 
2 ทุกโรงเรียน มี
การบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ โดย
การมีสวนรวมของ
กลุมเครือขาย และ
คณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุม
คณะอนุกรรมกา
รก.ต.ป.น. ของ
เขตพื้นที่ในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
กลุมเครือขาย
โรงเรียนแบบมี
สวนรวม 
กิจกรรมที่ 2   
นิเทศ กำกับ
ติดตาม
คณะอนุกรรมกา
รก.ต.ป.น. ของ
เขตพื้นที่ในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
กลุมเครือขาย
โรงเรียนแบบมี
สวนรวม 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

70,000 นาง     
วร
ลักษณ 
จันทร
เนตร 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 6 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 5  
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/
วัตถุประสงค/กิจกรรม 

เปาหมาย วิธีดำเนินการ
/ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตร 
ฐาน 

KRS ITA 

13 ติดตามการจดั
การศึกษาโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการอานออก  
เขียนได นักเรียน  
ประถมศึกษา ปที่ 1-6 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาและสงเสริม
ทักษะดานอาชีพและ
ทักษะชีวิตของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่น
ทุรกันดาร  
จำนวน  43  
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษ
าปที่ 1- 6 
อานออก
เขียนได 

2. นักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษา
ปที่ 1-3 มี
ทักษะดาน
อาชีพและมี
ทักษะชีวิต 

 

.ติดตามการ
จัดการศึกษา
โรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่น
ทุรกันดาร 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

30,000 1.นาง
พรม
เมือง  
เทวตา  
 
2.
นางสาว 
สินีย
ภัทร  
วงศา
รัตนะ 

1 1    
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงาน
การเงินในสถานศึกษา 
 
1 เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ  วธิี
ปฏิบัติดานเงินสามารถ
นำไปปฏบิัติงานใน
หนาที่ความรบัผิดชอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  
  

   เชิงปริมาณ              
1.รูผูปฏิบัติงานดานการ 

เงินของสถานศึกษาสังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2  
จำนวน  152  โรงเรียน 
รวม 152  คน  
  2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย  จำนวน  
11  คน 
 เชิงคุณภาพ 
1 ครูที่ปฏิบัติงานการเงิน
ของสถานศึกษาสงักัด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 สามารถ 
นำความรูทีไ่ดรับในการ
อบรมไปปฏิบัติงานที่
หนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

1. เสนอ
โครงการ   
2.จัดประชุม 
วางแผน จัดทำ
ปฏิทินการ 
ปฏิบัติงาน 

3.แจงโรงเรียน
และผูเกี่ยวของ
รวมอบรมตาม
วันเวลาที่
กำหนด 

4.สรุปและ
รายงานการ
ดำเนินการตาม
โครงการ   

พ.ย. 
2562 

ถึง ก.ค. 
2563 

  ( / ) งบ
ประจำ 
55,930  

บาท 

 

 

 

  

นาง 

ชไมพร  
คงกลุชัย
วัชร 

และ  

นาง 

จิระพร  
มงคลคล ี

ขอ 6 ขอ 6    
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงาน
การเงินในสถานศึกษา 
(ตอ) 
2. เปดโอกาสใหได
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ทัศนคติ  และ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และ
เสนอแนะปญหา อุปสรรค 
9ลอดจนแนวทางแกไขใน
การปฏิบัติงานรวมกัน  
อันจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติราชการ 
 3  เพื่อเปนการลด
ขั้นตอนในการทำงานให
รวดเร็ว ถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

2  บุคลากร
ผูปฏิบัตงิานกลุม
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ไดรบั
การพัฒนา  การ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสงูสุดแก
ทางราชการเปน
สำคัญ และเพิ่ม
ความเขมแข็งในการ
ปฏิบัติงาน 
อยางถูกตอตาม
ระเบียบฯ กฎหมาย 
ขอบังคับและ
สามารถบริหาร
งบประมาณไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและ
ทันเวลาเปน
ประโยชนแกการ
พัฒนาการศึกษา 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพของผูยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญดวย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
ในสังกัด สพป.เชียงราย 
เขต 2  
วัตถุประสงค 
-เพื่อใหผูรับบำเหน็จ
บำนาญ สามารถเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับ
สิทธิในการไดรับเงิน
บำเหน็จบำนาญ และเงิน
อื่นที่เกี่ยวของ ที่ทาง
ราชการจายใหดวยความ
ชัดเจนถูกตองรวดเร็ว
ครบถวนและสามารถติดตาม
ตรวจสอบ กระบวนการ
พิจารณาอนุมัตสิั่งจายไดทุก
ขั้นตอนของการดำเนินงาน 
ของทางราชการ   

เชิงปริมาณ 
1.ผู
เกษียณอายุ
ราชการใน
ปงบประมา
ณ 2563 
ในสังกัด 
สพป.
เชียงราย 
เขต 2 
จำนวน 
110 คน 
2.เจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิา
นกลุม
บริหาร
การเงินและ
สินทรัพย 
จำนวน 10 
คน 
 

1.เสนอโครงการ 
2.จัดประชุม วาง 
แผน จัดทำปฏิทนิ
การปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน 
3.แจงผูที่จะ
เกษียณอายุ
ราชการใน
ปงบประมาณ 
2563 ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
เขารับการอบรม 
ตามวัน เวลา ที่
กำหนด 
4.สรุปและรายงาน
การดำเนินการตาม
โครงการ 
 

ตค.2562 ถึง 
มิย.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( / ) งบ
ประจำ 
24,070  

บาท 

 

 

 

 

นาง 

ชไมพร  
 คงกุลชัยวัชร 
และ 

นาง
เบญจมาศ   

ชุติภานวุัชร 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น 
พิจารณา 4 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพของผูยื่น
ขอรับบำเหน็จบำนาญ
ดวยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 (ตอ) 

เชิงคุณภาพ 
1.ผูเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2563 ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 สามารถ
นำความรูทีไ่ดรับในการ
อบรมไปยื่นแบบขอรับ
บำเหน็จบำนาญดวย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
2.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
กลุมบริหารการเงินและ
สินทรัพย ไดรับการ
พัฒนาการปฏิบตัิงานใหมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสงูสุดแกทาง
ราชการเปนสำคัญ และ
เพิ่มความเขมแข็ง ในการ
ปฏิบัติงาน อยางถูกตอง 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการสงเสริม
การศึกษาพัฒนา
บุคลากรดานการใช
งานระบบการศึกษา
ดาน เทคโนโลยี  
วัตถุประสงค 
- เพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อใชเทคโนโลยีการ
เรียนการสอนนำไป
พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัด
การศึกษา 
- เพื่อสงเสริม 
สนับสนนุใหบุคลากร
สถานศึกษามีระบบ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่ใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรู
ของผูเรียน 

1 สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถใชเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ ดาน
บริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีประสทิธิภาพ 
2 บุคลากรสามารถนำ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) 
มาใชในการบริหาร
จัดการและตัดสนิใจ ทั้ง
ระบบ 
3 สถานศึกษามีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา นำมาใชใน
การวิเคราะหผูเรียนได
อยางมีประสทิธิภาพ 

กิจกรรม 
1.เสนอ
โครงการ 
2.ประชุม
วางแผนจัดทำ 
ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
3.แจงโรงเรียน
และผูเกี่ยวของ 
4.สรุปและ
รายงานการ
ดำเนินการ 
 

มกราคม-
กุมภาพันธ 

2563 

30,000 กลุม
DLICT 

ขอ 6 ขอ 6 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็นพิจารณา 3 
 
มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 4 
ประเด็นพิจารณา 1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สูความเปนมืออาชีพ   
วัตถุประสงค 
สงเสริมสนบัสนุนให
บุคลากรทางการศึกษา 
เปลี่ยนบทบาทจาก ครูผูสอน 
เปน Coach ผูใหคำปรึกษา
เสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอำนวยการเรียนรู 
กิจกรรมที่1 
สำรวจและประเมินความ
พรอมในการจัดอบรมการ
พัฒนาการใชเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2 
1. จัดอบรมการพัฒนาการ
ใชเทคโนโลย ี
2. ครูยุคใหม โดยปรับ
บทบาทจาก “ครูผูสอน” 
เปน “Coach” 

เชิงปริมาณ 
รอยละ 100 ของ
สถานศึกษา ไดรับการ
สงเสริม สนบัสนุน ให
นำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาเปน
เครื่องมือเขาถึงองค
ความรู ใชในการ
บริหารจัดการ และ
การเรียนรูผานระบบ
ดิจิทัล 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษา ไดรับการ
สงเสริม สนบัสนุน ให
นำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาเปน
เครื่องมือเขาถึงองค
ความรู ใชในการ
บริหารจัดการ และ
การเรียนรูผานระบบ
ดิจิทัล   

กิจกรรม 
1.วางแผน
กำหนด
รายละเอียด
ของโครงการ 
2.เสนอ
โครงการและ
แตงตั้ง
คณะทำงาน 
3.ประชุม
คณะทำงาน4.
ดำเนินการจัด
อบรมตาม
โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาผูบริหาร 
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
สูความเปนมือ
อาชีพ    

มกราคม-
กุมภาพันธ 

2563 

30,000 กลุม
DLICT 

ขอ 3 ขอ 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น 
พิจารณา 3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนได
เขาถึงการบริการดาน
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
1. สถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาใหมี
มาตรฐานอยาง
เหมาะสมตามบริบท 
ดานประเภท ขนาด 
และพื้นที่ 
2. นำเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
Technology) มาเปน
เครื่องมือใหผูเรียนได
มีโอกาสเขาถึงบริการ
ดานการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. รอยละ 100 ผูเรียนไดรับการ
สนับสนนุ วัสดุ อุปกรณ และ
อุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
อยางเหมาะสม เพียงพอ 
2. รอยละ 100  สถานศึกษานำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วสัดุ 
อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 
2. สถานศึกษานำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.วางแผน
กำหนด
รายละเอียด
ของโครงการ 
2.เสนอ
โครงการและ
แตงตั้ง
คณะทำงาน 
3.ประชุม
คณะทำงาน 
4.ดำเนินการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
เทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียน
ไดเขาถึงการ
บริการดาน
การศึกษา
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

30,000 กลุม
DLICT 

4 4 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น 
พิจารณา 4 

 

มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 4 
ประเด็น
พิจารณา 1 
 

ตัวชี้วัดที่ 
4 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

4 การจัดทำขอมูล
สารสนเทศ เพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค 
สถานศึกษาสามารถนำ
เทคโนโลยีมาจัดทำ
ระบบสารสนเทศการ
เก็บขอมูลดานความรู 
เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ และ
สามารถนำมา
ประยุกตใชในทุก
โรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 

 

เชิงปริมาณ 
รอยละ 100 นักเรียน 
สถานศึกษามีการเก็บ
ขอมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคารบอนไดออก
ไซต ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บาน 
และขอมูลของ Carbon 
Footprint  ในรปูแบบ QR 
CODE และ Paper less 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน สถานศึกษามี
การเก็บขอมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคารบอน
ไดออกไซต ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บาน 
และขอมูลของ Carbon 
Footprint  ในรปูแบบ 
QR CODE และ Paper less 

1.วางแผน
กำหนด
รายละเอียด
ของโครงการ 
2.เสนอ
โครงการและ
แตงตั้ง
คณะทำงาน 
3.ประชุม
คณะทำงาน 
4.ดำเนินการ
จัดอบรมตาม
โครงการการ
จัดทำขอมูล
สารสนเทศ 
เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต
และ
สิ่งแวดลอม 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

30,000 กลุม
DLICT 

5 5 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น 
พิจารณา 2 

 

มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 4 
ประเด็น 
พิจารณา 1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 

กลุม/หนวย  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ

/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

5 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงาน
บริหารจัดการ
ฐานขอมูล Big Data 
และการจัดการเรียน
การสอน 
วัตถุประสงค 
หนวยงานทุกระดับ 
พัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital 
Technology) มาใช
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารและการ
จัดการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ 
 

เชิงปริมาณ 
1. รอยละ 100 ของสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สำนักงานสวนกลาง นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital 
Technology) มาใชในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาทุก
แหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกบัขอมูลตาง ๆ 
นำไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สำนักงานสวนกลางมีแพลตฟอรม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

1.วางแผน
กำหนด
รายละเอียด
ของโครงการ 
2.เสนอ
โครงการและ
แตงตั้งคณะ
ทำ 
งาน 
3.ประชุม
คณะทำ 
งาน 
 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

174,000 กลุม
DLICT 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น 
พิจารณา 2 

 

มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 4 
ประเด็น 
พิจารณา 1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

5 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงานบริหาร
จัดการฐานขอมูล Big 
Data และการจัดการ
เรียนการสอน (ตอ) 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
สวนกลาง นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ 
ทั้งระบบ 
2. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูล
ผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 
นำไปสูการวิเคราะหเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 
3. สถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
สวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทลั 
(Digital Platform) เพื่อ
สนับสนนุภารกิจดานบริหาร
จัดการศึกษา 

4.ดำเนินการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงาน
บริหารจัดการ
ฐานขอมูล Big 
Data และการ
จัดการเรียน
การสอน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 สงเสริมยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อสงเสริม 
ยกยอง ผดุงเกียรติ
คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      2.2 เพื่อยกยอง
เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนที่ประจักษตอ
สาธารณชน 
 

ขาราชกา
รครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาใน
สังกัด
สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึ
กษา
เชียงราย 
เขต 2 ที่
มีผลงาน
ดีเดนเปน
ที่
ประจักษ 
ไดรับการ
ยกยอง
เชดชู
เกียรติ 

กิจกรรมที่ 1 ประกาศ
หลักเกณฑการคัดเลือก 
วิธีดำเนินการ  
1.1 ประชาสัมพันธ
หลักเกณฑการคัดเลือก 
1.2  กำหนดปฏิทนิการ
ดำเนินงานคัดเลือกฯ 
  กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินการคัดเลือกใน
ระดับ สพท. 
วิธีดำเนินการ  
 2.1 แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกฯ 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกฯ 
 2.3 ดำเนินการคัดเลือก
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติ 

ตค- พย.62 

 

 

 

ธค..62 

 

 

 

 

 

 

(   ) งบ
ประจำ 
…60,000
……บาท 

 

นาง 
กุล
นันทน 
เวียงหา 

3 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็นพิจารณา 3 
 
 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบงชี้ 5 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 

กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 สงเสริมยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ตอ) 
      2.3  เพื่อสราง
ขวัญและใหกำลังใจใน
การปฏิบัติงานใหแก
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
      2.4 เพื่อเปนการ
สรางขวัญและกำลังใจ
แกผูเขารับการ
คัดเลือก 

   2.4  ประกาศ
ผลการคัดเลือกฯ 
   กิจกรรมที่ 3 
สรุปผลโครงการ 
  3.1 รายงานผล
การดำเนินงาน 
3.2 จัดทำเกียรติ
บัตรและ
ดำเนินการมอบ
เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชกา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
ไดรับการ
คัดเลือกเนื่องใน
วันครู 16 
มกราคม 2563 
 
 
 

 

ธค..62 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปา 
หมาย 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 การเตรียมความพรอม
และการพัฒนากอน
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษาที่
บรรจุใหม 
วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด ตาม
หลักเกณฑ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/ว21 ลงวันที่ 20 
พย.2561 
2.2  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพและเปนการ
เตรียมความพรอมของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหมเปนการสรางองค
ความรู 

ผู 
บริหาร
สถาน 
ศึกษาที่
ไดรับ
การ
บรรจุ
ใหมใน
สังกัด 
สพป.
เชียง 
ราย 
เขต 2 
จำนวน
ทั้งสิ้น 
30 คน 
ไดรับ
การ
พัฒนา 

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมออก
ติดตามและใหคำแนะนำปรึกษา
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
ตำแหนง ผบ.สถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑตัวชี้วัดของ สพฐ. 
และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตำแหนง 
ผบ.สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การออกติดตาม
และใหคำแนะนำในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑตัวชี้วัด
ของ สพฐ.  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
ที่ไดรับการแตงตั้งออกให
คำแนะนำปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานในตำแหนง ผูบริหาร
สถานศึกษา ตามปฏิทินที่
กำหนดแตงตั้งใหม 

ตุลาคม 62  
– พ.ย.62 

 

 

 

 

ธันวาคม 
2562 –  
มีนาคม 
2563 

 

(   ) งบ
ประจำ 
60,000
……บาท 

 

นาง 
กุล
นันทน 
เวียงหา 

3 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น
พิจารณา 3 

 

  



                                                                                                                                                                            สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต     166 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 การเตรียมความ
พรอมและการพัฒนา
กอนแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนง ผูบริหาร
สถานศึกษาที่บรรจุ
ใหม (ตอ) 
    2.3 เพื่อสงเสริม
สนับสนนุการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการ
ปฏิบัติงานการเรียนรู
จากประสบการณเพื่อ
พัฒนางานใหประสบ
ความสำเร็จ และ
สรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางมืออาชีพ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่
เลี้ ย งในการออกให ค ำแนะน ำ
ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน
สั ม ฤท ธิ ผ ล  ส ำห รับ  ผู บ ริห าร
สถานศึกษาที่ไดรับบรรจุและ 
ก ำ ห น ด ป ฏิ ทิ น ก า ร อ อ ก ให
คำปรึกษา/พี่เลี้ยงและ ปฏิทินการ
ออ กป ระ เมิ น สั ม ฤท ธิ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
กิจกรรมที่ 3  การออกประเมิน 
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่
ตำแหนง ผบ.สถานศึกษาที่ไดรบัการ
บรรจุและแตงตั้งใหมในรอบ 1 ป 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่
ตำแหนง ผบ.สถานศึกษา แลว
รายงานผลการประเมินให
ผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ และ
นำเสนอให ศธ.จ.ทราบเพื่อ
ดำเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

มีนาคม 
2563 

 

มีนาคม 
2563 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ลูกจางประจำ /
ลูกจางชั่วคราว
ตำแหนง นักการภาร
โรง  
 
วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
ลูกจางประจำ / 
ลูกจางชัว่คราว 
ตำแหนง นักการภาร
โรง 
      

เชิง
ปริมาณ 
ลูกจางปร
ะจำ/
ลูกจาง
ชั่วคราว 
ตำแหนง 
นักการ
ภาร
โรงเรียน 
ในสังกัด
สพป.
เชียงราย 
เขต 2 ทุก
คนไดรับ
การ
พัฒนา 
  

กิจกรรมที่ 1  
- สำรวจขอมูลลูกจางประจำ /
ชั่วคราว ตำแหนง นักการภาร
โรงในสังกัด 
- แตงตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมคณะทำงานจัดทำ
หลักสูตร 
- จัดทำหลักสูตรการพฒันา        
กำหนดปฏิทนิการดำเนนิงาน
พัฒนา 
กำหนดสถานที่พัฒนา 
กิจกรรมที่ 2  
- แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการพัฒนา 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- ประเมินผลกอนการพัฒนา  
-ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
และกิจกรรมที่กำหนด 
- ประเมินผลหลังการพัฒนา 

ตุลาคม 
2562 

- 
เมษายน 
2563 

 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
- 

  กันยายน 
2563 

 

 

(   ) งบ
ประจำ 
…30,000
……บาท 

 

นาง 
กุล
นันทน 
เวียงหา 

3 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น
พิจารณา 3 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

3 การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ลูกจางประจำ /
ลูกจางชั่วคราว
ตำแหนง นักการภาร
โรง (ตอ) 
2.2  เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน เปนการ
สรางองคความรูจาก
การเรียนรูจาก
ประสบการณเพื่อ
พัฒนางานใหประสบ
ความสำเร็จและสราง
เครือขายการสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางมือ
อาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
ลกูจางประจำ ลูกจาง
ชั่วคราว ตำแหนง 
นักการภารโรง ในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพ ตามสาย
งานอาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหนง มีอากรสราง 
องคความรูจากการ
เรียนรูจากประสบการณ
เพื่อพัฒนางานใหประสบ
ความสำเร็จ และสราง
เครือขายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
มืออาชีพ 
 
 

กิจกรรมที่ 3   
-ส รุ ป แ ล ะ
ป ระ เมิ น ผ ล
การพัฒนา 
 

กันยายน 
– 

ตุลาคม 
 2563 

       



                                                                                                                                                                            สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต     169 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ 

/วัตถุประสงค/กจิกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

4 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบสู
ความเปนมืออาชีพ  
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัดสพป.เชียงราย 
เขต 2 ทุกกลุมเปาหมาย  
ทุกตำแหนง ไดรบัการ
พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะสายงาน
อาชีพและตำแหนง
ของตนเองใน
หลักสูตรที่ตนเอง
สนใจและตองการ
พัฒนา 
2. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกตำแหนงใน 

เชิงปริมาณ 
รอยละ 90 ของ
ขาราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
ไดรับการพัฒนาตนเอง
ในหลักสูตรที่ตนเอง
สนใจตามแผนพฒันา
ตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  ไดรับการพัฒนา
ตามแผนพฒันาตนเอง
ตามโครงการ และ
สามารถนำองคความรูที่
ไดรับไปใชในการพัฒนา  

กิจกรรมที่1 
1. สำรวจความ
ตองการพัฒนา
ของขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด/สรุปขอมูล
ความตองการ
พัฒนา 
2. แตงตั้ง
คณะกรรมการ/
ประชุมชี้แจง
รายละเอียดการ
ดำเนินการ  
กิจกรรมที่2 
ดำเนินการพัฒนา
ในกลุมเปาหมาย
และหลักสูตรที่
ตองการพัฒนา
ตามแผนพฒันา
ตนเอง 

กันยายน 
2562 

– 
ตุลาคม 
 2563 

300,000 นาง 
กุลนันทน 
เวียงหา 

3 3 มาตรฐาน2 
ตัวบงชี้ 3 
ประเด็น 
พิจารณา 3 

 

  



                                                                                                                                                                            สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต     170 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กลุมพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

4 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบสูความเปน
มืออาชีพ  (ตอ) 
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ไดรับการพัฒนา
ตามโครงการ สามารถ
นำผลการพัฒนาไปปรับ
ใชกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิลสงูสุดตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
 

กระบวนกา
รจัดการ
เรียนการ
สอนได
อยางมีประ
สิทธิ ภาพ 
และ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
นักเรียนใน
สังกัด
สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถม 
ศึกษา
เชียงราย 
เขต 2 ให
สูงขั้น 

กิจกรรมที่ 3  
ติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนา 
1)  กำหนด
แบบฟอรมในการ
เก็บขอมูลในการ
ออกติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนา 
2)  ออกติดตามผล
การดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาฯ 
3) สรุปผลการ
ดำเนินการติดตาม
และประเมินผล
เพื่อรายงาน
ผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ 

กันยายน 
2562 

– 
ตุลาคม 
 2563 

       



                                                                                     สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย  เขต        171 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กฎหมายและคดี 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานวินัย และดาน
การปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตของขาราชการคร ู
กิจกรรม 
อบรมเสริมสรางความรูดาน
วินัยดานการปองกัน และ
ตอตานการทุจริตคอรัปชัน่
ของขาราชการครูและบุคล
กรทางการศึกษา ของสพป.
ชร เขต 2 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจแกขาราชการครูและ 
บุคลกรทางการศึกษา สังกัด 
สพป.ชร.2 ใหปฏิบัติหนาที่
ดวยความถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และรักษาวินัย 
2.เพื่อเสริมสรางใหขาราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.ชร.เขต 2 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.
เชียงราย เขต  2 
เชิงคุณภาพ 
1.ขาราชการครู
และบุคลกรทาง
การศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มี
ความรูความเขาใจ
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมายและ
ประพฤติปฏิบตัิตน
อยูในระเบียบวินยั 

1. เสนอโครงการให
ผูบริหารพิจารณา  
2. ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
การอบรมใหความรู  
3. ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  
3.1. อบรมการเสริมสราง
ความรู ดานการรักษาวินัย  
ดานการปองกันและการ
ตอตานการทุจริต ให
ขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา สพป.ชร.เขต 2 
3.2. ดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง สืบสวน
ขอเท็จจริง การดำเนินการ
ทางวนิัยการดำเนนิเรื่อง
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่การดำเนินการ
คดีปกครองคดีแพง และ
คดีอาญา 

ก.พ.2563 
-ก.ย.2563 

27,000 
บาท 

นาย 
อาทิตย 
ปวงมา
ทา 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวชี้วัด 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 

 O 29 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กฎหมายและคดี 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานวินัย และดาน
การปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตของขาราชการคร ู
(ตอ) 
มีความตระหนัก ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต และ
โปรงใส สงผลใหหนวยงาน
ปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น 
มุงสูการเปนองคกรที่ใสสะอาด 
และมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม 
ใหขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
4.เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาที่  
ในสังกัด สพป.ชร.เขต 2 

2.ขาราชการ
ครูและบุคล
กรทาง
การศึกษา 
สังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 
2 ปฏิบัติงาน
ในหนาที่
เปนไปดวย
ความถูกตอง 
โปรงใส 
สามารถ
ตรวจสอบได 

  3.3. พัฒนา
ความรู
บุคลากรใน
กลุม
วิธีดำเนินการ
เบิกเปน
คาใชจายใน
การอบรม
พัฒนาความรู
บุคลากรใน
กลุม 
4. ติดตาม
และ
ประเมนิผล  
5. สรุป
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กฎหมายและคดี 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานวินัย และ
ดานการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต
ของขาราชการคร ู
กิจกรรม 
1.อบรมเสริมสรางความรู
ดานวนิัยดานการปองกนั 
และตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นของขาราชการ
ครูและบุคลกร ของสพป.
ชร เขต 2 
2. ตรวจสอบและสืบสวน
ขอเท็จจริงการดำเนินการ
ทางวนิัย การดำเนนิการ
เรื่องความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่การดำเนินการ
คดีปกครอง คดีเพง และ
คดีอาญา 
3. พัฒนาความรูบุคลากร
ในกลุม 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.
เชียงราย เขต  2 
เชิงคุณภาพ 
1.ขาราชการครู
และบุคลกรทาง
การศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มี
ความรูความเขาใจ
สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมายและ
ประพฤติปฏิบตัิตน
อยูในระเบียบวินยั 

1. เสนอโครงการให
ผูบริหารพิจารณา  
2. ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
การอบรมใหความรู  
3. ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 3.1. อบรมการเสริมสราง
ความรู ดานการรักษาวินัย  
ดานการปองกันและการ
ตอตานการทุจริต ให
ขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา สพป.ชร.เขต 2 
3.2. ดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง สืบสวน
ขอเท็จจริง การดำเนินการ
ทางวนิัยการดำเนนิเรื่อง
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่การดำเนินการ
คดีปกครองคดีแพง และ
คดีอาญา 

ก.พ.2563 
-ก.ย.2563 

73,000 
บาท 

นาย 
อาทิตย 
ปวงมา
ทา 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวชี้วัด 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 

  



                                                                                     สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย  เขต        174 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กฎหมายและคดี 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานวินัย และ
ดานการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต
ของขาราชการคร ู(ตอ) 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจแกขาราชการ
ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา สังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 ให
ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และการรักษา
วินัย 
2.เพื่อเสริมสรางให
ขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

2. ใหหนวยงานมี
ความโปรงใส
ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิ
ชอบบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. สงเสริม
ขาราชการครู
และบุคลกรทาง
การศึกษา สังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
ปฏิบัติงานใน
หนาที่เปนไปดวย
ความถูกตอง 
โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 

 3.3. พัฒนา
ความรู
บุคลากรใน
กลุม 
4. ติดตาม
และ
ประเมินผล  
5. สรุป
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  กฎหมายและคดี 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 โครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานวินัย และดาน
การปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตของขาราชการคร ู
(ตอ) 
มีความตระหนัก ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต และ
โปรงใส สงผลใหหนวยงาน
ปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น 
มุงสูการเปนองคกรที่ใส
สะอาดและมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม 
ใหขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได  
4.เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาที่ในสงักัด สพป.
เชียงราย เขต 2 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  หนวยตรวจสอบภายใน 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 การตรวจสอบภายใน
อยางเปนระบบ 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการ ดาน
ความเชื่อมั่นตอ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดำเนินงานและ
ความคุมคาของการใช
จายเงินในรูปของรายงาน
ที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
2. เพื่อสนับสนุน
ผูปฏบิัตงิานทุกระดับให
สามารถปฏิบัติหนาที่
และดำเนนิงานเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยการวิเคราะห 
ประเมิน ใหคำปรึกษา
และใหขอเสนอแนะ 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.สพป.เชียงราย เขต 2 
1. สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 151 โรง 

2. ผูตรวจสอบภายใน 
จำนวน 3 ราย 
เชิงคุณภาพ 
1.หนวยรับตรวจ มีการ
ปฏิบัติงานถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและ
นโยบายที่กำหนด 
2.หนวยรับตรวจ มีระบบ
การควบคุมและการ
บริหารจัดการที่เขมแข็ง 
บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย เปนไปอยาง
รัดกุม มีประสิทธิภาพและ
คุมคา 

กิจกรรมที่ 1 
ตรวจสอบสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ตรวจสอบ
การเงินบัญชีและ
รายงานการเงิน
ระบบ GFMIS 
1.2 ประเมินผล
การปฏิบัติงานดาน
บัญชีการเงินตาม
เกณฑกรมบัญชีกลาง 
1.3 ตรวจสอบเงิน
ทดรองราชการ 
1.4 ตรวจสอบการ

ใชคา
สาธารณปูโภค 

วิธีดำเนินการ  
1.คัดกิจกรรมความ
เสี่ยง 
2.จัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

มีนาคม 
- 

มิถุนายน 
2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) งบ
ประจำ 
 31,000 
บาท 

 

น.ส 
.ภัฌฎา
ภรณ  
 ชัยมัง, 
  
นางสาว 
รุงทิวา  
สุภาเดช 
และ  
นาง
กฤษณา 
ทุงเย็น 
 

6 6 มาตรฐาน 1 
ตัวบงชี้ 1  
ประเด็น
พิจารณา 1 

และ 2 

มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 2 
ประเด็น
พิจารณา 1 
 
มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 5 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  หนวยตรวจสอบภายใน 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับผิดชอบ นโยบาย 

สพฐ. 
กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 การตรวจสอบภายใน
อยางเปนระบบ (ตอ) 
วัตถุประสงค 
3. เพื่อสนับสนุนให
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา มีการ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใต
คาใชจายที่เหมาะสม 
4. เพื่อใหผูตรวจสอบ
ภายใน มีความรู 
ความเขาใจในงาน
ตรวจสอบภายในและ
นำความรูทีไ่ดรับไป
ปรับใชหรือ
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.ผู
ตรวจสอบ
ภายใน มี
ความรู
ความ
เขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักการ
และ
วิธีการ
ของงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ของ
หนวยงาน
ภาครัฐที่
ถูกตอง 
 

3.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 
4.จัดทำเครื่องมือและกระดาษทำการ 
5.ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห
ขอมูล 
6.รายงานผลการตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะ 
7.ติดตามผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบ
สถานศึกษา 
2.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชีของ
สถานศึกษาและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี 
ตามเกณฑ สพฐ. 
2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางทั่วไป 
2.3 ตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค 
2.4 ตรวจสอบการรายงานขอมลู
ระบบบัญชีของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget) 

 

 

 

 

 

ตุลาคม 
2562 -   
มีนาคม 
2563 
และ 

มิถุนายน – 
กันยายน 
2563 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  หนวยตรวจสอบภายใน 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ นโยบาย 

สพฐ. 
กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

1 การตรวจสอบภายใน
อยางเปนระบบ (ตอ) 
 
 

 วิธีดำเนินการ 
1.ประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษา 
2.วิเคราะหความเสี่ยง และคัด
กิจกรรมความเสี่ยง 
3.จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
4.จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
5.จัดทำเครื่องมือและกระดาษทำ
การ 
6.ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห
ขอมูล  
7.รายงานผลการตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะ         
8.ติดตามผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและสราง
เครือขายผูตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
วิธีดำเนินกาi 
 เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ
พัฒนาและสรางเครือขายการ
ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 
2563  
และ 

 กรกฎาคม  
– กันยายน 

2563  
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  หนวยตรวจสอบภายใน 

ที่ 
โครงการ/

วัตถุประสงค/กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 พัฒนาระบบบญัชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(e-budget) และ
ระบบการควบคุม
การเงินของ
หนวยงานยอย พ.ศ. 
2544 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความรูความเขาใจแก
ครูที่รับผิดชอบระบบ
บัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระบบการ
ควบคุมการเงินของ
หนวยงานยอย พ.ศ. 
2544 ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 
 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
 ครูที่
รับผิดชอบ
ระบบบัญชี
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
และระบบ
การควบคุม
การเงินของ
หนวยงาน
ยอย พ.ศ. 
2544 ของ
สถานศึกษา 
โรงเรียน 
ละ 2 คน 
จำนวน 
302 คน 
 

กิจกรรม พัฒนาระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-
budget) และระบบการ
ควบคุมการเงินของหนวยงาน
ยอย พ.ศ. 2544 
วิธีดำเนินการ 
1.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานและวางแผนการ
ดำเนินงาน 
2.จัดทำเครื่องมือและเอกสาร
เพื่อประกอบการอบรมและ
ประเมินเอกสารหลักฐาน  
3.ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การควบคุมการเงิน
ของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 
โดยการฝกปฏบิัติ จำนวน 14 
จุดอบรม จำนวน 151 โรง 
4.ตรวจทานความถูกตอง 
ครบถวนของการควบคุมการเงิน
ของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 
ทั้ง 151 โรง  

เมษายน  
– 

พฤษภาคม 
2563 

 

(   ) งบ
ประจำ 
 ..
65,000... 
บาท 

 

น.ส. 
ภัฌฎา
ภรณ  
ชัยมัง 
,  
นางสาว 
รุงทิวา  
สุภา
เดช 
  
และ  
นาง
กฤษณา 
ทุงเย็น 

 

6 6 มาตรฐาน 2 
ตัวบงชี้ 2 
ประเด็นพิจารณา 1 
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บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปงบประมาณ 2563 
กลุม/หนวย  หนวยตรวจสอบภายใน 

ที่ 
โครงการ/วัตถุประสงค/

กิจกรรม 
เปาหมาย วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ นโยบาย 

สพฐ. 
กลยุทธ 
สพท. 

มาตรฐาน KRS ITA 

2 พัฒนาระบบบญัชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(e-budget) และ
ระบบการควบคุม
การเงินของหนวยงาน
ยอย พ.ศ. 2544 (ตอ) 
 

เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษา
ในสังกัดมี
ขอมูลใน
ระบบบัญชี
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระบบควบคุม
การเงินของ
หนวยงาน
ยอย พ.ศ. 
2544 ถูกตอง 
ครบถวน 
สมบูรณ 

5.นำขอมูลการควบคุม
การเงินของหนวยงานยอย 
พ.ศ. 2544 เขาสูระบบ
บัญชีการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(e-budget) จำนวน 151 
โรง 
6.วิเคราะห สังเคราะห ผล
การฝกปฏิบัติ  
7รายงานผลการอบรม 
8.รายงานขอมูลการเงิน
ดานการศึกษาของ 
สถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน e-
budget) จำนวน 151 โรง 
9.ติดตามผลการปฏิบัติ
เพื่อเตรียมขอมูลเขาสู 
ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (e-budget) รอบ
ถัดไป 
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สวนที่ 4 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 เปนเคร่ืองมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สพป.เชียงราย เขต 2 จึงไดกำหนดปจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ  พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้ 
 1.งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (คาใชจายประจำ) จำนวน 3,452,000 บาท เพ่ือใชบริหารจัดการภายใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. งบโครงการจำเปนเรงดวน (โครงการกลุม/หนวย) จำนวน 1 ,548,000 บาท เพ่ือใชขับเคลื่อน
โครงการจำเปนเรงดวน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และกลยุทธของ สพป.เชียงราย เขต 2 
 3.งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการกลุม/หนวย) จำนวน 3,000,000 บาท เพ่ือใชขับเคล่ือนและ
ดำเนินการโครงการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และกลยุทธของ สพป.เชียงราย เขต 2 
 

ปจจัยความสำเร็จ 
 1.ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและการ
ทำงานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กำหนดไว 
 2.หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 3.เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
 4.บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ 
 1.สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 
 2.จัดโครงสราง กระบวนการทำงานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก เจาภาพรอง 
และผูสนับสนุน พรอมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
 4.ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยติดตาม
ความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะคร่ึงlป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
 6.สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปสูสาธารณชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
Lle 
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ปฏิทินการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการนำแผนสูการปฏิบัติ 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 แจงใหกลุม/หนวย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปงบประมาณ 2562 
 

20 ก.ย. 2562 -  
25 ต.ค.2562 

กนผ. 
งานติดตาม 

2 เตรียมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2563 
- รางคำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 

 

8-9 ต.ค.62 กนผ. 
งานแผน 

3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ป 63 ครั้ง
ที่ 1  (วางกรอบการบริหารงบประมาณ) 
 

28 ต.ค.62 ผอ.เขต/รองผอ.เขต 
ทุกกลุม/หนวย 

4 กลุม/หนวย จัดประชุม เพื่อยกราง แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ประจำป 2563 
 

28 - 31 ต.ค.62 ทุกกลุม/หนวย 

5 สพฐ.แจงจัดสรร ครั้งท่ี 1 จำนวน 1,500,000 .- บาท 21 ต.ค.2562 กนผ. 
งานแผน 

6 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ป 63 ครั้ง
ที่ 2 (ทบทวนกรอบการจัดสรรงบประมาณ) 
 

1 พ.ย.62 ผอ.เขต/รองผอ.เขต 
ทุกกลุม/หนวย 

7 กลุม/หนวย จัดประชุม ทบทวนรางแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ประจำป 2563 
 

1 พ.ย.62 –   
12 พ.ย.62 

ทุกกลุม/หนวย 

8 กลุม/หนวย สงรางโครงการ กิจกรรม ประจำป 2563 
 
 

12 พ.ย.62 ทุกกลุม/หนวย 

9 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ป 63 ครั้ง
ที่ 3 (พิจารณาโครงการ กิจกรรม งบบริหารสำนักงานเขต
พ้ืนที่ฯ) 
 

13 พ.ย.2562 ผอ.เขต/รองผอ.เขต 
ทุกกลุม/หนวย 

10 นำเสนอท่ีประชุม กศจ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 24 ธ.ค. 62 กนผ. 
งานแผน 

11 จัดทำเลมเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบ 
 

ม.ค.63 กนผ. 
งานแผน 

12 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 
ประจำป 2563 
 

พ.ย.62 ทุกกลุม/หนวย 

13 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 6/9/12  มี.ค./ก.ค./ก.ย.   
2563 

ทุกกลุม/หนวย 

14 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 6/9/12 
เดือนและสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
 
 

มี.ค./ก.ค./ก.ย.   
2563 

กนผ. 

 

 หมายเหตุ ปฏิทินน้ี สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สูการปฏิบัติ  

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
15 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน  (ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
15 เมษายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
15 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน  (ต.ค.62 – มิ.ย.63) 
15 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.62– ก.ย.63) 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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 ผลการวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียน 
 
 

ที ่ รายการ ผลป
การศึกษา 

2559 

ผลป
การศึกษา 

2560 

ผลป
การศึกษา 

2561 

ผลการ
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ป 60-61) 

1. ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3     

 -ความสามารถดานภาษา 47.92 49.30 48.94 -0.36 

 -ความสามารถดานคำนวณ 36.09 37.14 45.80 8.66 

 -ความสามารถดานเหตุผล 50.74 42.63 43.71 1.08 

 เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน 44.92 43.02 46.15 3.13 

1 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6      

 -วิชาภาษาไทย 53.22 46.88 56.03 9.15 

 -วิชาคณิตศาสตร 41.23 37.33 39.33 2.00 

 -วิชาวิทยาศาสตร 40.96 38.99 40.17 1.18 

 -วิชาภาษาอังกฤษ 31.18 32.77 35.89 3.12 

 เฉลี่ยทั้ง 4 วิชา 41.64 38.99 42.86 3.86 

2 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3      

 -วิชาภาษาไทย 42.93 47.88 55.05 7.17 

 -วิชาคณิตศาสตร 29.90 23.23 29.31 6.08 

 -วิชาวิทยาศาสตร 37.03 31.94 35.71 3.77 

 -วิชาภาษาอังกฤษ 26.96 28.04 26.70 -1.34 

 เฉลี่ยทั้ง 4 วิชา 34.20 32.77 36.69 3.92 
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ที่ปรึกษา 
 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทาน 
 ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 ผูอำนวยการลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี 
 ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 
คณะทำงาน : 
 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 นายชัย สันกวาน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานโปงแดง 
 นายปกาศิต อนุกูล  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยหมอเฒา 
 นายพัฒนพงษ เต็มเสาร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยมะแกง 
 นายสุทธิสันต ลำพงษเหนือ ครูโรงเรียนบานปาบง 
 นางมัทฐนาพร ธรรมยา  ครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว 
 นายอาจินต ชุติภานุวัชร  ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 นางสาวพรทพิา พุทธวงค  ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นางยุพิน จันทะสินธุ  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 นางสาวภัฌฎาภรณ ชัยมัง  ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 นายสมชาติ เทพวงศ  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 นางพรมเมือง เทวตา  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
 นางกังสดาล แจงมณี  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
 นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางปาริมาส ฟองแกว  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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คณะบรรณาธิการ : 
นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 นายชัย สันกวาน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานโปงแดง 
นายสมชาติ เทพวงศ  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางคนึงหา วงษมี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายวิชัย ดีวงค    เจาหนาท่ีธุรการ 
นางสาวพัชรินทร บุญมี  เจาหนาท่ีธุรการ 

 
 
ออกแบบปกและรูปเลม 

นายสมชาติ เทพวงศ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน  เจาหนาท่ีธุรการ 
นางสาวสุภาภรณ เอสันเทียะ เจาหนาที่ธุรการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




