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คํานํา 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564             

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพ่ือเปนการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเปน
ภารกิจหนึ่งตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให
คณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ที่กําหนดไวใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ขอ 3 (4)        
ดานการบริหารท่ัวไป (ถ) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทําแผน
กลยุทธพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2563 – 2565) และไดนํา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สูการปฏิบัติโดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งมี
โครงการจํานวน 32 โครงการ ใชงบประมาณจากงบพ้ืนฐาน (งบบริหารสํานักงาน
และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จํานวน 5,000,000 บาท นอกจากน้ียังมีโครงการ
และงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืน
ไดจัดสรรงบประมาณและมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการอีกจํานวนหลายโครงการ ทําใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ดังปรากฏผลการดําเนินงานในรายงานฉบับนี้ 

หวังวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  
พฤษภาคม 2565 



รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ ข 
 

                                         สารบัญ      
                             

                             หนา 

คํานํา                        ก 
สารบัญ                         ข 
สวนที่ 1 บทนํา         
  ความเปนมา                                      1 

วัตถุประสงคการรายงาน                       2 
ประโยชนการรายงาน                        3 
ขอบเขตการรายงาน                       3 

สวนที่ 2 โครงสรางและสภาพการจัดการศึกษา 
ทําเนียบผูบริหาร                        5      
โครงสราง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2                  7 
องคคณะบุคคลสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   8 
บทบาท อํานาจ หนาที่                       15 
ขอมูลพ้ืนฐาน                       17 

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                               24 
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย                                                 28 
ภาพความสําเร็จขององคกร                    40 

สวนที่ 4 บทสรุปและแนวทางการพัฒนา 
ปจจัยแหงความสําเร็จ                     56      

            ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2            65 
พ.ศ. 2563 – 2565   
          

ภาคผนวก                                                    72             



รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 1  1111

บทนาํ  

 

 

 

ความเปนมา 
การรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา เปนภารกิจหนึ่งตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 1 (4) ดานการบริหารท่ัวไป (ท)  
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  ขอ 3 (4)  ดานการบริหารท่ัวไป (ถ) 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที 1 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ 
จุดเนนของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2563 – 2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
โดยการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมการปฏิบัติอยางเปนระบบ  
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จึงได
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนการสรุปผล
การบริหาร จัดการศึกษาท่ีไดดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําผลการปฏิบัติงาน 
ปญหา ตลอดจน อุปสรรคท่ีพบไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน ป 2565 ตอไป 

วัตถุประสงคการรายงาน 

1. เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2564 และแผนกลยุทธพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 

2. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564                    
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

3. เพื่อนําปญหา ขอเสนอแนะ และผลงานดีเดนไปใช ในการวางแผน การ
พัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาในปตอไป 
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ประโยชนการรายงาน 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดมีการดําเนินงานการศึกษาตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2563และแผนกล
ยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตาม
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2564 ไปใช
เปนขอมูลในการวางแผนแกปญหาและพัฒนาในโอกาสตอไป 

ขอบเขตการรายงาน 
ขอบเขตดานเนื้อหา 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและเสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมที่ดอย 
โอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน  พัฒนาประชากรวัยเรียน ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการเรียน
การสอนอยางมีคุณภาพ 

4. สรางโอกาสทางการศึกษา ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุมเปาหมาย กลุมดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไหลทุรกันดารใหเขาถึง
การศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับภารกิจ 
และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 
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ขอบเขตดานประชากร 
ผูบริหาร บุคลากร สังกัดสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 9 กลุม 1 หนวย ทุกคน  
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โครงสร้างและสภาพจดัการการศึกษา รายย

 

                           ทําเนียบผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 2 
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ผูอํานวยการกลุม/หนวย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2         
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โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
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รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
1. นายจรัญ  แจงมณ ี ประธานกรรมการ 
2. นางนพร   พรหมเสน   กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

เอกชน 
3. นายสมจิต  จันตะบุญ    กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

(ผอ.รร.บานโฮง) 
4. นายสัญญา  ทะกัน กรรมการผูทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.บานโปง) 
5. นายสุรศักดิ์  เบญจพลาภรณ   กรรมการผูทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.อนุบาลแมลาว) 
6. นายสันต  คํามะนาม    กรรมการผูทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.บานแมแกวเหนือ) 
7. นางณัฐรภา  สภุาอินทร   กรรมการผูทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.ปาตึงงาม) 
8. นางณัฏฐกันย ใจกันทา กรรมการผูทรงคณุวุฒิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
9. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ) 
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รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.) 
1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย     
   หรือรองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ท่ีไดรับมอบหมาย      

ประธานกรรมการ 

2. ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานกรรมการ 
3. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
4. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กรรมการ 
5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผศ.ดร.ศรชัย  มุงไธสง กรรมการ 
6. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    นายสําเริง  กุจิรพันธ 

กรรมการ 

7. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
    นายศักรินทร  จักรสาร 

กรรมการ 

8. ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   นายบุญทรง จิโนเปง 
กรรมการ 

9. ผูแทนภาคประชาชน   นายวิรัตน  พานิช กรรมการ 
10. ผูแทนองคกรวิชาชีพ   นายอาสา  เมนแยม กรรมการ 
11. ผูทรงคุณวฒิุ นายพิรุณ บรรด ิ กรรมการ 
12. ผูทรงคุณวุฒิ นายรัชกฤช สถิรานนท กรรมการ 
13. ผูทรงคุณวุฒิ/ขาราชการบํานาญ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
     นายศุภกร  วงศปราชญ 

กรรมการ 

14. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา   
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นางประไพพร  อุทธิยา ผูชวยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย 

1. นายวิรัตน  พานิช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กศจ. เชียงราย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์  อุทธวัง  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ   อนุกรรมการ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
3. นางสาวพรรณี  เวียงโอสถ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ 
    สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

อนุกรรมการ 

4. นายจรัญ  แจงมณี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
    การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

อนุกรรมการ 

5. นายกัมพล  ไชยนันท  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 อนุกรรมการ 
6. นายอนุรัตน  อินทร  ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย (ผูทรงคุณวุฒิ)   อนุกรรมการ 
7. พ.จ.อ.สาคร  สิทธิศักดิ์  ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย (ผูทรงคุณวุฒิ)  อนุกรรมการ 
8. นายอดุลย  นันทบัญชา  ขาราชการบํานาญ (ผูทรงคุณวุฒิ)  
9. นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                    อนุกรรมการและ 

   เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กศจ. เชียงราย              ประธานอนุกรรมการ 
2. นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   อนุกรรมการ 
3. นายบุญทรง  จิโนเปง  ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

    การศึกษา ตามอัธยาศัย 

อนุกรรมการ 

4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 อนุกรรมการ 
5. นายวันสวาง  สิงหชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนแมลาววิทยาคม อนุกรรมการ 
6. นายมงคล  สุภามณี  ขาราชการบํานาญ (ผูทรงคุณวุฒิ)   อนุกรรมการ 
7. นางสาวมัณฑนา  สินนะ  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรฯ 

    สํานักงานจังหวัดเชียงราย (ผูทรงคุณวุฒิ) 
อนุกรรมการ 

8. นายกฤษเมธ  บุญนุม  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย    (ผูทรงคุณวุฒิ)  อนุกรรมการ  
9. นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อนุกรรมการ

และเลขานุการ 
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ผูบริหาร บุคลากร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 

1 นายจรัญ        แจงมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 

2 นายวรพงษ       สันติวงค รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 

3 นางณัฏฐกันย   ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 

4 นายไชยรัตน      จินะราช             รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 

5 นายอาจินต     ชุติภานุวัชร    ผอ.กลุมอํานวยการ 
6 นางสาวพรทิพา พุทธวงค ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7 นางชไมพร       คงกุลชัยวัชธ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
8 นางยุพิน         จันทะสินธุ         ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

9 นางสาวภัฌฎาภรณ ชัยมัง      ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 

10 นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์       ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
11 นางกุลนันทน    เวยีงหา ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12 นายเชิดศักดิ์     กันทาธรรม ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 
13 นายวรวุฒิ        วุฒิอาภรณ ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14 นางสาวภัฌฎาภรณ ชัยมัง      ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

กลุมอํานวยการ 

15 นางสาววิรุฬหสิริ จันทประภาภรณ นักประชาสัมพันธ 
16 นางสาวสมพิศ    อินตะรัตน เจาพนักงานธุรการ 
17 นางดวงใจ         คําลือ นักจัดการงานท่ัวไป 

18 นางปริมาส        ฟองแกว เจาพนักงานธุรการ 
19 นางศิริพร          เผาคํา นักจัดการงานท่ัวไป 
20 นายประเสริฐ     กําลังประสิทธิ์ ลูกจางประจํา 
21 นายสุเทพ          ใจดี ลูกจางประจํา 
22 นายธวัช            มีทางดี ลูกจางประจํา 
23 นายเปลี่ยน        เชียงพรม ลูกจางประจํา 
24 นายวิวัฒน         ทิพเนตร ลูกจางประจํา 
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25 นายนิคม           คํานอย ลูกจางประจํา 
26 นายเอกณัฎฐ      เมืองมูล ลูกจางชั่วคราว 
27 นายสมหทัย       ทิพยโพธ์ิ ลูกจางชั่วคราว 
28 นายมงคล           ปงรังษี ลูกจางชั่วคราว 
29 นายกิตติกุล        ชุนหกิจ ลูกจางชั่วคราว 
30 นายสงกรานต      พญาทัย เวรยาม 
31 นายสมศักดิ์         วรรณพฤกษ เวรยาม 
32 นางสาววัฒนา      วรรณา พนักงานทําความสะอาด 

กลุมนโยบายและแผน 

33 นางประสพสุข      บุญเรืองศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
34 นายสมชาติ          เทพวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
35 นายปยะพงษ        ทองงอก นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
36 นางคนึงหา          วงษมี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
37 นางสาวธัญญะสุภางค  พศุตมวสุธร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
38 นายวิชัย              ดีวงค เจาหนาท่ีธุรการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

39 นางพิมพรดา         ธิปอ นักวิชาการศึกษา 
40 นางสินียภัทร         วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา 
41 นายวิเชียร            ธรรมยา นักวิชาการศึกษา 
42 นางสาวพิกุล         กันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
43 นางสาวสิริกุล        เอี่ยมธิรธิติ เจาพนักงานธุรการ 
44 นางสาวธัญยธรณ    กิตติพจพัฒน เจาหนาท่ีธุรการ 
45 นางสาวนันทนภัส    อุดกันทา พนักงานราชการ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

46 นางสาวลออ  สมศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
47 นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี นักวิชาการพัสดุ 

48 นางเบญจมาศ     ชุติภานุวัชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
49 นางจิระพร         มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี 
50 นางจิรภรณ        วงคบุรินทรพาน เจาพนักงานพัสดุ 
51 นางสาวกษิรา      เทพชมพู นักวิชาการเงินและบัญชี 
52 นางสุรียวรรณ     อารีย นักวิชาการเงินและบัญชี 
53 นางสาวภัทรานิษฐ กาวิรส นักวิชาการเงินและบัญชี 
54 นางจิรภรณ        วงคบุรินทรพาน เจาพนักงานพัสดุ 
55 นายณัฐพงศ        โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี 
 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

56 นางพรมเมือง     เทวตา ศึกษานิเทศก 
57 นายสุวิทย         บั้งเงิน ศึกษานิเทศก 
58 นางณภัทร        นวลจีน ศึกษานิเทศก 
59 นายบัณฑิต        ไชยวงค ศึกษานิเทศก 
60 นางกังสดาล       แจงมณี ศึกษานิเทศก 
61 นายจตุพล         อุปละ ศึกษานิเทศก 
62 นางวรลักษณ     จันทรเนตร ศึกษานิเทศก 
63 นางสาวพิมใจ     แวงภูลา เจาพนักงานธุรการ 

 กลุมบริหารงานบุคคล 
64 ส.ต.ต.หญิงศรีวรรณ    สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล 

65 นางสุกัญญา             ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล 

66 นางสุพัตรา              สุภามณี นักทรัพยากรบุคคล 

67 นางอาภรณ              ทูปแปน นักทรัพยากรบุคคล 

68 นางสาวสิรินันท         สันปาแกว นักทรัพยากรบุคคล 
69 นายพงศพินิจ            ยานะ นักทรัพยากรบุคคล 
70 นางภาพร                มูลไชย เจาพนักงานธุรการ 
71 นายดวงแกว             ศรีมา เจาพนักงานธุรการ 
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72 นางสาวพลอยพรรณ   สลีสองสม เจาหนาท่ีธุรการ 
 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

73 นางสาวประภาวรินทร  ธรรมปญญา เจาหนาท่ีธุรการ 
74 นางสาวนวภัทธ          กันธิมา เจาหนาท่ีธุรการ 
 กลุมกฎหมายและคดี 

75 นายอาทิตย            ปวงมาทา นิติกร 
76 นางสาวสุภาภรณ    เอสันเทียะ เจาหนาท่ีนิติกร 
 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

77 นายหัสดิน             เชื้อเมืองพาน เจาหนาท่ีธุรการ 
78 นางสาวเบญญา       กําลังหาญ เจาหนาท่ีธุรการ 
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บทบาท  อํานาจหนาท่ี 

          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ         
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 มาตรา 33 การบริหาร
และการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อีกทั้ง กฎกระทรวงวาดวยกําหนด
หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 
กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 122-

123)           
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และความตองการของทองถิ่น 

           2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป ของสถานศึกษาและหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนทราบ รวมทั้ง
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
           3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
           4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           5.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
           6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           7. จดัระบบประกันคณุภาพการศึกษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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          8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
           9. ดําเนินการ และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           10. ประสาน สงเสรมิ การดําเนินการคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงานดานการศึกษา 
           11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค รัฐ 
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           12. ปฏิบัติหนา ท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิ ได ระบุ  
ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอมูลพื้นฐานสภาพท่ัวไป 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยูที่บานรองศาลา 
ถนนพหลโยธิน ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย  กอตั้งข้ึนเมื่อ วันที่ 7 

กรกฎาคม 2546 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 576 หมูบาน 39 ตําบล 29 องคการบริหารสวนตําบล 17 เทศบาลตําบล 5 อําเภอ 
ไดแก  

1. อําเภอพาน             จํานวน  15   ตําบล  
2. อําเภอเวียงปาเปา จํานวน   7    ตําบล 
3. อําเภอแมสรวย   จํานวน   7    ตําบล 
4. อําเภอแมลาว               จํานวน   5     ตําบล 
5. อําเภอปาแดด   จํานวน   5     ตําบล 

 

 

 

 

 



                   รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  หนา้ 18 

 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป    
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยูทางทิศใตของ
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,408 ตารางกิโลเมตรคิดเปนรอยละ  37.73 

ของพื้นที่จังหวัดเชียงราย สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 418.56 เมตร พ้ืนที่
สวนใหญเปนปาไมและภูเขาสูง มีที่ราบในหุบเขาและที่ราบบริเวณลุมแมน้ํา  
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
 มีหลากหลายทางชาติพันธุ แบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ ดังนี้ 
 1. กลุมคนไทยพื้นราบ ไดแก คนพื้นเมืองคนไทยไทลื้อไทเขินและไทใหญ 
 2. กลุมคนไทยบนพ้ืนท่ีสูง ไดแก อาขา ลาหูกะเหรี่ยง ลีซอและเยา 
 3. กลุมจีนคณะชาติ ไดแก อดีตทหารจีนคณะชาติจีนฮออพยพและจีนฮอ
หลบหนเีขาเมือง 
 4. กลุมผูพลัดถิ่นหลบหนีเขาเมือง ไดแก ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาและผูพลัดถิ่น
สัญชาติลาว 
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อําเภอแมลาว 

 
อําเภอปาแดด 
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อําเภอพาน                                          อําเภอเวียงปาเปา 

           
อําเภอ แมสรวย 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการสังกัด สพฐ. จํานวน 166  โรงเรียน สถานศึกษาสังกัดเอกชน  12 โรงเรียน สถานศึกษา
สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น 11 โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
6 แหง และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 2 แหง  และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว      
3 ครอบครัว  
 ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนสถานศึกษาในเขตบริการ ประจําปการศึกษา 2563 จําแนกตามอําเภอ 
 

ที่ อําเภอ 
 

สพป. 
 

 

เอก
ชน อปท. 

 

อุดม 

ศึกษา 

 

อาชีวะ 
ศึกษา 

 

ปริยัติ  
ธรรม 

 

 

ตชด. 
 

 

ครอบ 

ครัว 

 

 
รวม 

1 ปาแดด 9 2 3 - - 1 - - 15 

2 พาน 52 5 5 1 - 1 - - 64 

3 แมลาว 15 - 1 - - 1 - - 17 

4 แมสรวย 52 1 1 - - - 2 1 57 

5 เวียงปาเปา 38 4 1 - 1 3 - 2 49 

 รวม 166 12 11 1 1 6 2 3 202 
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 ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อําเภอ 
จํานวนนักเรียน (คน) จํานวน

คร ู(คน) ชาย หญิง รวม 
1 อนุบาลคริสเตียน 

สันกอง 
ปาแดด 53 52 105 11 

2 อนุบาลลูกรัก ปาแดด 117 105 222 21 

3 ศิริมาตยเทวี พาน 386 349 735 97 

4 อนุบาลวัดเหมืองงา พาน 227 224 451 30 

5 วัฒนศึกษา พาน 367 373 740 32 

6 อนุบาลคํานวณ พาน 77 72 149 33 

7 อนุบาลศิริวัฒนา พาน 89 89 178 16 

8 เซนตมารีอา แมสรวย แมสรวย 306 340 646 23 
9 นุชนาถอนุสรณ เวียงปาเปา 474 513 987 87 

10  ปร้ินสรอยแยลส 
 วิทยาลัยเวียงปาเปา 

เวียงปาเปา 187 159 346 36 

11 พิทักษเกียรติวิทยา เวียงปาเปา 61 57 118 18 

12 อนุบาลบานรักเด็ก เวียงปาเปา 85 63 148 10 
 

รวม 
 

2,429 2,396 4,825 414 
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   ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อโรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น  
   ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ ปการศึกษา 2563 
 

ที่ โรงเรียน 
อําเภ
อ 

จํานวนนักเรียน จํานวนครู 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เทศบาล 1 (สันติสุข) 
ปา
แดด 

21 12 33 1 3 4 

2 เทศบาล 1 (ปาแดด) 
ปา
แดด 

105 103 208 6 7 13 

3 
เทศบาล 2  
(สามัคคีราษฎรรังสรรค) 

ปา
แดด 

149 143 202 18 50 68 

4 อนุบาล อบต.ปาหุง พาน 71 47 118 5 1 6 
5 เทศบาล 1 (บานเกา) พาน 326 357 683 13 19 32 

6 
องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว (บานทาฮอ) พาน 107 95 202 5 8 13 

7 
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองพาน  (ดอนตัน) พาน 66 57 129 4 5 9 

8 
องคการบริหารสวนตําบล
ดอยงาม (สันชางตาย) พาน 71 67 138 3 4 7 

9 เทศบาล 1 สันมะเค็ด พาน 35 27 62 1 3 7 

10 เทศบาล 1 (ปากอดํา) 
แม
ลาว 

323 280 603 8 7 15 

11 เทศบาลตําบลเจดียหลวง1 
แม
สรวย 

76 74 150 1 4 5 

12 เทศบาลเวียงปาเปา เวียง
ปาเปา 122 125 247 2 12 14 

 รวม 
 

 1,472 1,387 2,859 62 113 163 
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ผลการดาํเนินงาน 
                  รราา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที 3 
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 แผนการดําเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 

รายการ จัดสรรงบประมาณ การเบิกจาย หมายเหต ุ

1. งบบริหารจดัการสํานักงานเขตฯ  3,460,400.00 3,460,400.00 
 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

1.1 คาลูกจางชั่วคราว/ประกันสังคม 959,400.00 959,400.00  

1.2 คาถายเอกสาร 30,000.00 34,000.00  

1.3 คาวัสดุสํานักงาน/หนังสือพิมพ 400,000.00 482,000.00  

1.4 ซอมแซมพาหนะ 100,000.00 150,000.00  

1.5 ซอมแซมครุภัณฑ 30,000.00 95,000.00  

1.6 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 250,000.00 226,000.00  

1.7 คาน้ําดื่ม 20,000.00 20,000.00  

1.8 คากําจัดขยะมูลฝอย 6,000.00 6,000.00  

1.9 คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ 200,000.00 200,000.00  

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

รวมคาตอบแทนใชสอยพัสด ุ 2,010,4000 2,010,4000  

1.11 คาไฟฟา 600,000.00 600,000.00  

1.12 คาไปรษณีย 50,000.00 50,000.00  

1.13 คาโทรศัพท 100,000.00 100,000.00  

รวมคาสาธารณูปโภค 750,000.00 750,000.00  

1.14 งบพัฒนาความเขมแข็ง 
       ของเขตพื้นที่การศึกษา 

700,000.00 831,000.00  

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามยุทธศาสตร 

1,539,600.00 1,539,600.00  

รวมทั้งหมด 
 

5,000,000.00 
 

5,308,000.00 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 
ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ไดดําเนินการตามภารกิจ โดยเนนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เพ่ือใหบรรลุตามยุทธศาสตร นโยบาย งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับความตองการของชุมชน  
 

นโยบายท่ี 1 ดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
               โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในสังกัด 

สพป.เชียงราย เขต 2  
     ผลการดําเนินงาน 

                  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดกําหนดนโยบาย
และจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน ตามนโยบาย CR2ACTS Model โดยใหทุกโรงเรียนนอมนํา
ศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
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นโยบายที ่2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
               โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ปการศึกษา 2563  

   ผลการดําเนินงาน 

               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนุนและกระตุน ใหสถานศึกษาทุกแหงไดพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็งการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน การสงตอ มีการ
เสริมสรางความปลอดภัยรอบดาน และการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และ
ไดรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564 ประเภทสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คุณภาพยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
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 ตารางท่ี 1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแตละระดับ 
 

 

 

 

 

 

 

              จากตารางที่  1.1 ผลการทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการ
ประเมินในแตละระดับ ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแตละ
ระดับ พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉล่ียป 2563 ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาในปการศึกษาท่ีผานมารอยละ 4.71 สูงกวาระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 1.99 
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ตารางท่ี 1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแตละระดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแต
ละระดับ พบวา คะแนนเฉล่ียระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉล่ียป 2563 ภาพรวม           
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาในปการศึกษาที่ผานมา รอยละ 0.19 
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นโยบายที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
              โครงการพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนและ
คุณภาพการศึกษา โดยใชนโยบายจุดเนนตาม CR2ACTS Model และCR2Q              

- ed Model ปการศึกษา 2563  
   ผลการดําเนินงาน       

                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดกําหนด
นโยบายและจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนปฐมวัย ตามนโยบาย CR2ACTS Model             
โดยดาน s spirit กําหนดไว 4 ประเด็นคือ รักชาติ มีวินัย ซื่อสัตย พอเพียง ทําให
สถานศึกษาสวนใหญมีโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนใหมี 

 

ความรู สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในดานตาง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  

+   
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 

  1. โครงการพัฒนาการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ผลการดําเนินงาน 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุน               
ใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ไดพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง 
การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนตามความสามารถของ มีการสงตอ มีการเสริมสรางความ
ปลอดภัยรอบดาน และการบริหารจัดการภัยพิบัตใินสถานศึกษา นอกจากน้ีชวยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนขาดแคลนดอยโอกาส และไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง ๆ หรือตองการความ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ใหไดรับการคุมครองชวยเหลืออยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

 

              
 

 

 

 2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ผลการดําเนินงาน    
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จัดการศึกษา 
จํานวน 3  ครอบครัว ประกอบดวย 

1. ครอบครัวบานเรียนภูตะวัน  อ.แมสรวย จัดการศึกษาระดับ ป.3 ใหกับ               
ด.ช. ศิรสิทธิ์ งามอุรุเลิศ และระดับชั้น ป.4 ด.ญ.ชาสิสา  งามอุรุเลิศ  

2. ครอบครัวจันทรพุม อ. เวียงปาเปา จัดการศึกษาระดับ ป.6 ใหกับ ด.ญ. ลดาภาณ  
จันทรพุม  

3. ครอบครัวกังวานนวกุล  อ.แมสรวย จัดการศึกษาระดับ ป.3 ใหกับ ด.ช.นาฬา 
กังวานนวกุล 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  หนา้ 33 

 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมจิตอาสา 
              ผลการดําเนินงาน 

              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ไดกําหนดนโยบาย 
การพัฒนาโดยใช CR2Q-ED Model เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพ หองเรียนคุณภาพ และผูเรียนคุณภาพ และมีการดําเนินการสงเสริมให
โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน แบบการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
การจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การใชชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, การใชทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
กิจกรรมการเรียนโดยใชกระบวนการทางลูกเสือ และยุวกาชาด  การมีสวนรวมกับหนวยงาน
และองคกรเครือขาย เชน กิจกรรมลูกเสือพิทักษปา กิจกรรมลูกเสือกับสิ่งแวดลอม เปนตน 
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นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
             โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

              ผลการดําเนินงาน 

               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ไดมีการ
วางแผนและดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2562 - 2565 ประจําปการศึกษา 2564 โดยการลงพื้นที่ 
เพื่อสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหการขับเคลื่อนนโยบาย
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กประสพความสําเร็จระดับหนึ่ง ซึ่งมีการดําเนินการ ดังนี้     

การดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

  1) โรงเรียนบานจําคาวตอง อําเภอพาน ไปเรียนรวมทุกชั้นเรียนกับ
โรงเรียนเวียงหาววิทยา อําเภอพาน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2564  

  2) ประกาศเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก อําเภอแมสรวย  

ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2564       

  3) ประกาศเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบานปาสัก โรงเรียนบานดง 
โรงเรียนบานสันตนแหน อําเภอพาน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2564 

   4) การดําเนินการถายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีของเทศบาลตําบลสันมะคา ขอประเมินความพรอมเพื่อการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อรับโอนสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบานสันมะคา ตําบลสันมะคา อําเภอ
ปาแดด ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไปสังกัด 
อปท. (เทศบาลตําบลสันมะคา) ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2564  
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    5) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2562-2565 ประจําปการศึกษา 2564 โรงเรียนบาน
ศาลา ไปเรียนรวมกับโรงเรียนสันกลางวิทยา ตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2564 และพรอมทั้งขอ
เลิกสถานศึกษาโรงเรียนบานศาลา ตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2564 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพความสําเร็จขององคกร 
 ผลการดําเนินงาน การเสริมสรางโอกาสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยใชยุทธศาสตร(กลยุทธ) ในการ
ดําเนินงาน ใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนน สงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีผลงานท่ีประสบความสําเร็จ ทั้งการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (กลยุทธ) ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
งบประมาณและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
รวมท้ังไดรับรางวัล ในหลายระดับ ทั้ง รางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับภาค ดังนี้ 
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ผลงานและรางวัล 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ไดรับโลรางวัลเปนหนวยงานที ่
ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

“บรรลุคาเปาหมาย ระดับมาก”  
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  

พุทธศักราช 2564 
 



                   รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  หนา้ 42 

 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตอ) 

ชื่อ รางวัล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ไดรับรางวัล ยอดเยี่ยม ระดับสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
คัดเลือกสถานศึกษาและสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรยีน ประจาํป 2564 

เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2564 
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   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  

ไดรับเกียรติบัตรเปนหนวยงานสงเสริมการ
ประชาสมัพันธขาวสารภายใตโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

(๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคณุภาพ) 
ของโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่อง 

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 ไดรับรางวัล นักสงเสริมการ

ประชาสมัพันธ ระดับ ดเียี่ยม  
ดานการประชาสมัพันธขาวสาร 

 และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียน
ในสังกัดอยางสมํ่าเสมอโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล 

 (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคณุภาพ)  
เมื่อ 18 มกราคม 2564 
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    ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ์  
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 
เปนผูปฏิบตัิงานดานยาเสพติด 

จังหวัดเชียงราย  
ที่มีผลงานระดับ “ดเีดน” 

ประจําป พ.ศ. 2564 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิมพรดา  ธิปอ  
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

ไดรับการคัดเลือก  
เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  

ประจําป 2564 ประเภทผูสนับสนุน  

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

นางพิมพรดา  ธิปอ  
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

เปนผูผานการคัดเลือก 

ผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

และนักนักศึกษา ประจําป 2563 

ประเภทพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ระดับ ดีมาก 

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

. 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปกาศิต  อนุกูล 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหมอเฒา 
ไดรับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณคา สพฐ.  

(OBEC AWARDS)  
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

ดานวิชาการ 
โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน

ที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 
ครั้งท่ี 9 ประจําปการศึกษา 2562 

เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 
 

นายสัญญา  ทะกัน 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง 

ไดรับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณคา สพฐ.  
(OBEC AWARDS)  

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

ดานบริหารจัดการ 
โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน

ที่ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 
ครั้งท่ี 10 ประจําปการศึกษา 2563 

เมื่อ 18 เมษายน 2565 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุพงษ สมศรี 
ครูโรงเรียนบานหวยหมอเฒา 

ไดรับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณคา สพฐ.  
(OBEC AWARDS)  

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher 

ระดับประถมศึกษา กลุมวิชาเทคโนโลย ี

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ดานการเรียนการสอน 

โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ที่ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 

ครั้งท่ี 10 
ประจําปการศึกษา 2563 

เมื่อ 18 เมษายน 2565 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระศักดิ์  นอยหมอ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานผาบอง(คุรุราษฏรสามัคคี) 
ไดรับการคัดเลือก เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 

ประจําป 2564 ประเภทผูบริหาร 
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

นางกัลยา  ทาสม 

ครูโรงเรียนบานแมออนอก 

ไดรับการคัดเลือก เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  
ประจําป 2564 ประเภทผูสอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวสันต  กุนา 
ครูโรงเรียนหวยน้าํขุนวิทยา 

ไดรับการคัดเลือก เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดเีดน 

ประจําป 2564 ประเภทผูสอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 

นางวชิรา  อินลี 
ครูโรงเรียนบานดงมะดะ 

ไดรับการคัดเลือก เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดเีดน  
ประจําป 2564 ประเภทผูสอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอวัตฆชฎา  ศรจีันทร 
ครูโรงเรียนหวยน้าํขุนวิทยา 

ไดรับการคัดเลือก 

เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 

ประจําป 2564 ประเภทผูสอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

นางสาวอวัตฆชฎา  ศรจีันทร 
ครูโรงเรียนหวยน้าํขุนวิทยา 

เปนผูมผีลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ประจําป 2564 ประเภทครูผูสอน 

ทะเบียนเลขท่ี ค.009/2564 

ไดรับการยกยอง  
เชิดชูเกียรติและไดรับสิทธ์ิ 

ประดับเครื่องหมาย “ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

. 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนีรนุช  โคมารมัย   
ตําแหนง ครูโรงเรียนโปงแพรวิทยา 

ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุุสดดุี”  
เปนผูปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพเปนที่ประจักษ 
ประจําป พ.ศ. 2564 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อ 17 มกราคม 2564 

 

. 
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ผูบริหารและบุคลากร (ตอ) 
ชื่อ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรุงการณ  วงษา 
ครูโรงเรียนทุงหาราษรสามัคคีวิทยา 
ไดรับโลรางวัลและเกียติบัตรเปน  

“ครูดีในดวงใจ”ประจําป พ.ศ. 2564  
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม  2564 

 

 

 

.  
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สถานศึกษาและครู (ตอ) 
ชื่อสถานศึกษา รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปาแดงวิทยา 
ไดรับโลรางวลัคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดี

วิถีลูกเสือประจําป พ.ศ. 2564  
ระดับประเทศ  

จาก 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
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สถานศึกษาและครู (ตอ) 
ชื่อสถานศึกษา/บุคลากร รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปาแดงวิทยา 
ไดรับโลรางวลัและเกียรติบัตร 
เปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ  

ระดับประเทศ  
จากสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมประจําป
งบประมาณ 2564 
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บทสรุปและแนวทางการพฒันา 
                  

 

 

 

 

ส่วนที 4 
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บทสรุป 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อสนองนโยบาย แผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนแผนกลยุทธของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (พ.ศ. 2563 – 2565 ) ดังนี้ 

1. ความพรอมขององคกรในการบริหารจัดการ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ที่มีกรอบ ทิศทางการดําเนินงานประกอบดวย  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ ประเด็น กลยุทธ ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
แผนงานโครงการ  รายละเอียดดานงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลแผน 
นอกจากนี้ ยังมีแผนเฉพาะกิจขององคกร เชน แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เปนตน 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา นําแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มา
ใชในการพัฒนาองคกร การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผน
จัดการความรู (KM Active Plan) เปนตน 

3. การเสริมสรางวัฒนธรรม คานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน  บุคลากร
ในองคกรทุกระดับ ทุกคน ไดรับการเสริมสรางใหมีวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.1 มุงสรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและ
อุดมการณเพ่ือสวนรวม ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม มีจิตบริการ 
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3.2 เปนมิตรกับประชาชน พรอมใหความชวยเหลือ ยุติธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ และม่ันคงในอารมณ 

3.3 ทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน ที่จะอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 

3.4 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กลาหาญ ทนทานตอ
อุปสรรค ยึดถือประโยชนของชาติและประชาชน 

3.5 ทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ ใฝรู มองการณไกล และมี
วิสัยทัศน 

3.6 มีวัฒนธรรมที่มุงความเปนเลิศของงาน รูจักเรียนรูรวมกัน ยอมรับ
ความผิดพลาด และปรับปรุงใหมีคุณภาพอยูเสมอ 

4. การเสริมสรางขีดสมรรถนะองคกร (Capacity Building) สวนราชการทุก
ระดับไดพัฒนาใหมีความสามารถในการดําเนินการเชิ งยุทธศาสตรทั้งการเพิ่ม
สมรรถภาพดาน IT หรือการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรตาม Gap Analysis 

5. การสรางความเขาใจในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล  โดยสวน
ราชการทุกระดับเสริมสรางใหบุคลากรมีความเขาใจในการดําเนินงานอยางถูกตอง 
สามารถประเมินผลและรายงานตามระบบวิธีการที่กําหนดไดอยางครบถวนตรงประเดน็ 
ทั้งนี้  มีขอจํากัดในการพัฒนา ดังนี้ 
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ขอจํากัดในการพัฒนา 
1. ความหลากหลายของแหลงขอมูล เนื่องจากขอมูลที่สวนกลาง      

ใหจัดเก็บมีคํานิยามทีไ่มชัดเจน ทําใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจไมตรงกัน ฉะนัน้
ขอมูลที่ไดจึงแลวแตการตีความของแตละแหลงขอมูล ซึ่งอาจสงผลตอ ปริมาณ 
และคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. คุณภาพและความไมเพียงพอของทรัพยากรบุคคลในองคกร  
มีผลทําใหการพัฒนา ไมเปนไปตามเปาหมาย 

3. มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย ทาํใหการนําไปปฏบิัติไมตอเนื่อง 

ขอจํากัดในการบริหารจดัการ 
1. สถานศึกษากระจายอยูในทุกพื้นที่ของเขตบริการ จึงทําใหบรบิท  

ในการจัดการศึกษาแตกตางกนัทั้งดานสภาพภูมิศาสตร  เชื้อชาติ  ศาสนา และ
ความเปนอยู สงผลใหการระดมทรัพยากรแตกตางกัน ทาํใหเกิดชองวางระหวาง
โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนในชนบท 

2. ความพรอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนจาํนวน 

บุคลากรไมเต็มตามกรอบท่ีกําหนด 

           3. งบประมาณสําหรับการพัฒนามีอํานาจจํากัด มผีลตอขีด
ความสามารถในการพัฒนา 
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นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 

      พ.ศ. 2564 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

วิสัยทัศน “ องคกรคุณภาพ สูพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ” 

 คํานิยามวิสัยทัศน 
 1. องคกรคุณภาพ หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพตาม
จุดเนน CR2Q-Ed Model  
 2. พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน 
CR2ACTS Model โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขัน 

3. สงเสรมิประชากรวัยเรยีนทุกคนใหไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

 4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูการเปนมืออาชีพ  
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      
โดยนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 6. สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช  เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) และการมีสวนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
มาตรฐานและจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาโดยใช CR2Q-Ed Model และCR2ACTS 

Model 
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เปาประสงคหลัก 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ มีคานิยมที่พึง
ประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น 

2. ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแขงขัน 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอยาง 
ทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 4. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ  
 5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา 
จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนอมนาํ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา  
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

 7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการ
บริหารและการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของมาตรฐานและ
จุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช CR2Q-Ed Model และCR2ACTS 

Model 
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 กลยุทธ  
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของผูเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

 3. สงเสริม และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปน 
มืออาชีพ  
 4. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียน 
ทุกคนอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

 5. จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม            
โดยนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของมาตรฐานและจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช CR2Q -

Ed Model และCR2ACTS Model 
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การบูรณาการพัฒนาของ สพป.เชียงราย เขต 2 พ.ศ. 2564 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผูเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดศึกษา
วิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป     
(พ .ศ .  2561  - 2580 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12               

(พ .ศ .  2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ .ศ .               
2558 – 2564 แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ พ . ศ . 2560 – 2579 น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ฉ บั บ ที่ 12 
(พ .ศ .  2560 - 2564) ผลการดํา เนินงาน  อํานาจหนาที่  และผลวิ เคราะห
สภาพแวดลอม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2    
มากําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังนี้  

วิสัยทัศน  
 ผูเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

“มีคุณภาพดานวชิาการ สื่อสารกาวหนา  เปยมคุณคาดวยคุณธรรม” 
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กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ CR2Q-Ed Model” 

 

      สูการพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model 

 



                   รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  หนา้ 69 

 

1. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพ มีการประสาน สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม 
และประเมินผลอยางตอเนื่องจริงจังและเปนระบบ 

 

2. โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู มีความ
พรอมดานทรัพยากร วัสดเุทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบคุคล สามารถจดั
การศึกษาไดอยางด ี
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3. หองเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บรรยากาศเอื้อตอ
การเรียนรู สรางขวัญ และกําลังใจใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ 

 

4. ผูเรียนคุณภาพ  เปนคนดี มีปญญาและทักษะชีวิต ไดรับการวิเคราะหผูเรียน
รายบุคคล 
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5. คุณภาพการศึกษาปฐมวัย Quality of Early Childhood Education
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ภาคผนวก 
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รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ประจําป 2562 - 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

1 บานสักพัฒนา ปาแดด ปาแดด 

2 บานปาแงะวิทยา ปาแงะ ปาแดด 

3 บานโปง โรงชาง ปาแดด 

4 ศรีโพธ์ิเงินวิทยา ศรีโพธ์ิเงิน ปาแดด 

5 บานวังวิทยา สันมะคา ปาแดด 

6 ชุมชนบานปากอดํา ปากอดํา แมลาว 
7 โปงแพรวิทยา โปงแพร แมลาว 
8 อนุบาลจอมหมอกแกว จอมหมอกแกว แมลาว 
9 บานดงมะดะ ดงมะดะ แมลาว 
10 บัวสลีวิทยา บัวสล ี แมลาว 
11 อนุบาลพาน เมืองพาน พาน 
12 บานสันติวัน สันติสุข พาน 
13 บานโปงแดง ทรายขาว พาน 
14 ธารทองวิทยา (ปารวก) ธารทอง พาน 
15 บานปาบง เจริญเมือง พาน 
16 สันกลางวิทยา สันกลาง พาน 
17 บานฝงตื้น มวงคํา พาน 
18 ปูแกง (อินทราราษฎรอุปถัมภ) แมเย็น พาน 
19 ทานตะวันวิทยา(หวยบง-ดงเจรญิ) ทานตะวัน พาน 
20 บานกลวย สันมะเค็ด พาน 
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ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

21 แมออประชารัฐ แมออ พาน 

22 ปาแดงวิทยา หัวงม พาน 

23 เวียงหาววิทยา เวียงหาว พาน 

24 อนุบาลเวียงปาเปา เวียง เวียงปาเปา 
25 ทุงหาราษฎรสามัคคีวิทยา สันสล ี เวียงปาเปา 
26 อนุบาลแมขะจาน แมเจดีย เวียงปาเปา 
27 โปงน้ํารอนวิทยา แมเจดียใหม เวียงปาเปา 
28 บานโปงเทวี บานโปง เวียงปาเปา 
29 บานทุงมาน เวียงกาหลง เวียงปาเปา 
30 ปาง้ิววิทยา ปาง้ิว เวียงปาเปา 
31 อนุบาลแมสรวย แมสรวย แมสรวย 
32 บานปาแดด (เวทยาสมิทธ์ิ) ปาแดด แมสรวย 
33 ทากอพลับพลาพิทยา ทากอ แมสรวย 
34 บานหวยหมอเฒา เจดียหลวง แมสรวย 
35 ศรีถอยสุนทรราษฎรวิทยา ศรีถอย แมสรวย 
36 ชุมชนบานสันจําปา แมพริก แมสรวย 
37 บานหวยไคร วาวี แมสรวย 
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โรงเรียนศูนยการเรียนรู และโรงเรียนตนแบบ  

ที ่ ชื่อโรงเรียน อําเภอ หมายเหตุ 
โรงเรียนศูนยดนตรีประจําตําบล   

1 พานพสกสวัสด์ิ พาน  
2 สันกลางวิทยา พาน  
3 อนุบาลแมสรวย แมสรวย  
4 บานวาว ี  แมสรวย  
5 ชุมชนบานโปง แมสรวย  
6 หวยน้าํขุนวิทยา แมสรวย  
7 เจดียหลวงพิทยา แมสรวย  
8 เวียงผาวิทยา แมสรวย  
9 บานวังวิทยา ปาแดด  
10 ดอยเวียงผาพิทยา  เวียงปาเปา  
11 บานโปงนก เวียงปาเปา  
12 ปาง้ิววิทยา เวียงปาเปา  

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร  
1 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฏรอุปถัมภ) พาน  

โรงเรียนศูนยการจัดการเรียนรูผานโครงงานคุณธรรม  
1 โรงเรียนปาแดงวิทยา พาน  

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูสหกรณ  
1 โรงเรียนบานแมต๋ํา แมสรวย  

2 โรงเรียนปาแดงวิทยา พาน  
3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา แมสรวย  

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูประชาธปิไตย  
1 โรงเรียนปาแดงวิทยา พาน  

โรงเรียนอนุบาลประจาํเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา เวียงปาเปา  
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  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2559 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

1 บานปาแงะ ปาแงะ ปาแดด 

2 บานสักพฒันา ปาแดด ปาแดด 

3 บานวังวิทยา สันมะคา ปาแดด 

4 สันหนองควาย ดอยงาม พาน 

5 บานโปงแดง ทรายขาว พาน 

6 ทานตะวันวทิยา (หวยบง – ดงเจริญ) ทานตะวัน พาน 

7 ธารทองวิทยา (ปารวก) ธารทอง พาน 

8 บานฝงต้ืน มวงคํา พาน 

9 สันกลางวิทยา สันกลาง พาน 

10 ปาแดงวิทยา หัวงม พาน 

11 อนุบาลจอมหมอกแกว จอมหมอกแกว แมลาว 
12 ชุมชนบานปากอดํา ปากอดาํ แมลาว 
13 เจดียหลวงพิทยา เจดียหลวง แมสรวย 
14 บานแมต๋ํา ทากอ แมสรวย 
15 อนุบาลแมสรวย แมสรวย แมสรวย 
16 บานหวยไคร วาว ี แมสรวย 
17 บานโปงเทวี บานโปง เวียงปาเปา 
18 ปาง้ิววิทยา ปางิ้ว เวียงปาเปา 
19 โปงนํ้ารอนวิทยา แมเจดียใหม เวียงปาเปา 
20 อนุบาลเวียงปาเปา เวียง เวียงปาเปา 
21 บานทุงมาน เวียงกาหลง เวียงปาเปา 
22 บานโปงนก สันสล ี เวียงปาเปา 
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 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

1 เวียงหาววิทยา เวียงหาว พาน 

2 เจริญเมืองวิทยา เจริญเมือง พาน 

3 บานใหมทาตนเกี๋ยง สันมะเค็ด พาน 

4 อนุบาลแมขะจาน แมเจดีย พาน 

5 บัวสลีวิทยา บัวสล ี เวียงปาเปา 
6 บานศาลา ปาหุง พาน 
7 พานพสกสวัสด์ิ เมืองพาน พาน 

 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

1 สันกลางวิทยา สันกลาง พาน 

2 โปงน้ํารอนวิทยา เจดียใหม เวียงปาเปา 
3 ทานตะวันวิทยา (หวยบง – ดงเจริญ) ทานตะวัน พาน 

4 ปาแดงวิทยา หัวงม พาน 

5 อนุบาลแมสรวย แมสรวย แมสรวย 
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รายชื่อโรงเรียนแมเหล็ก (โรงเรียนดีใกลบาน) 
 

ที่ โรเรียน อําเภอ 

1 แมออประชารัฐ พาน 

2 ปูแกง(อินทราราษฏรอุปถัมภ) พาน 
3 ปาแดงวทิยา พาน 

4 ปาแงะวิทยา ปาแดด 

5 บานสักพัฒนา ปาแดด 

  ศูนยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER  Center)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน อําเภอ จํานวนเครือขาย/ร.ร. 

1 โรงชางวิทยา ปาแดด 8 

2 บานโปงแดง พาน 48 

3 ชุมชนบานปากอดํา แมลาว 15 

4 บานฮางต่ํา เวียงปาเปา 37 

5 ชุมชนบานสันจําปา แมสรวย 51 

 รวม  159 
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รายชื่อโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ตําบล ผูบริหาร 
1 บานแมต๋ํา แมสรวย นายกิตติศักดิ ์ อัครสริิธีรกุล 

2 อนุบาลแมสรวย แมสรวย นายปราการ  เหมยเมืองแกว 
3 อนุบาลเวียงปาเปา เวียงปาเปา นายชูชาติ   ชัยศรี 
4 พานพสกสวัสด์ิ พาน นายชัย  สันกวาน 

5 บานฮางต่ํา เวียงปาเปา นายสมบญุ   เสารปา 
6 บานวังวิทยา ปาแดด นายถวิล   สุริยะ 
7 ปาแดงวิทยา พาน นายราชัน    มานะกิจ 
8 บานทุงมาน เวียงปาเปา นายจัตุพล  นันทโภคิน 

9 โปงแพรวิทยา แมลาว นายระพิพงษ   ไชยลังกา 
10 ชุมชนบานสันจําปา แมสรวย นายสวง   กองจักร 
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รายช่ือโรงเรียนระดับเขตพ้ืนทีป่ระกาศจากกระทรวงศึกษาธกิาร 
ใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําป พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที่ โรงเรียน ตําบล 
ประกาศเปน

สถานศึกษาพอเพียง 
1 บานดอนสล ี แมสรวย 2560 

2 บานหวฝาย แมสรวย 2560 

3 บานปางหก แมสรวย 2560 

4 โปงกลางน้ําประชาสรรค แมสรวย 2560 

5 บานทุงมาน เวียงปาเปา 2560 

6 บานโฮง เวียงปาเปา 2560 

7 บานขุนลาว เวียงปาเปา 2560 

8 บานปาบงทาวแกนจันทน แมสรวย 2560 

9 บานปาแดด (เวทยาสมิทธิ์) แมสรวย 2560 

10 บานปาตึง พาน 2560 

11 บานฝงต้ืน พาน 2560 

12 บานศาลา พาน 2560 
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บัญชีรายช่ือสถานศึกษาในสังกัดที่กําหนดเปนสํานกังานในพ้ืนที่พิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

1 บานแมตาแมว เจดียหลวง แมสรวย 

2 บานปางหก ทากอ แมสรวย 

3 บานปางหลวง ทากอ แมสรวย 

4 บานปาเมี่ยงแมพริก แมพริก แมสรวย 

5 ดอยเวียงวิทยา วาวี แมสรวย 

6 บานขุนสรวย วาวี แมสรวย 

7 บานผาแดงหลวง วาวี แมสรวย 

8 บานมังกาลา วาวี แมสรวย 
9 เวียงผาวิทยา ศรีถอย แมสรวย 

10 ปางมะกาดวิทยา แมเจดีย เวียงปาเปา 
11 ดอยเวียงผาพิทยา เวียง เวียงปาเปา 
12 บานปางมะขามปอม สันสลี เวียงปาเปา 
13 แมตะละวิทยา สันสลี เวียงปาเปา 

 

บัญชีรายช่ือสถานศึกษาในสังกัดที่เปนโรงเรียนคุณภาพ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โรเรียน อําเภอ 

1 สันกลางวิทยา พาน 
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รายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและยากลําบาก 

พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

1 ริมวัง1 ปาหุง พาน 

2 ริมวัง2 ปาหุง พาน 

3 บานแมตาแมว เจดียหลวง แมสรวย 

4 บานปางหก ทากอ แมสรวย 

5 บานปางหลวง ทากอ แมสรวย 

6 บานแมผักแหละ ทากอ แมสรวย 

7 หวยนํ้าขุนวิทยา ทากอ แมสรวย 

8 บานแมตาชาง ปาแดด แมสรวย 

9 บานหวยหญาไซ ปาแดด แมสรวย 

10 บานหวยสะลักวิทยา ปาแดด แมสรวย 

11 บานหวยมะแกง ปาแดด แมสรวย 

12 บานปาเมี่ยงแมพริก แมพริก แมสรวย 

13 บานหนองผํา แมสรวย แมสรวย 

14 บานขุนสรวย วาวี แมสรวย 

15 บานผาแดงหลวง วาวี แมสรวย 

16 บานมังกาลา วาวี แมสรวย 

17 บานเลาล ี วาวี แมสรวย 

18 บานวาวี วาวี แมสรวย 
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รายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและยากลําบาก 

พ.ศ. 2560 – 2564 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 
19 บานปางกิ่ว(ศุภสิทธ์ิมหาคณุ) วาวี แมสรวย 

20 โปงกลางน้ําประชาสรรค วาวี แมสรวย 

21 บานหวยไคร วาวี แมสรวย 
22 บานแสนเจริญ วาวี แมสรวย 
23 บานดอยชาง วาวี แมสรวย 
24 บานหวยมะซาง วาวี แมสรวย 
25 บานหวยนํ้าเย็น วาวี แมสรวย 
26 บานทุงพราว(เพ็คกี้ฮิทคอก) วาวี แมสรวย 
27 ดอยเวียงวิทยา วาวี แมสรวย 

28 บานหวยกลา วาวี แมสรวย 

29 บานแมโมงเยา วาวี แมสรวย 

30 เวียงผาวิทยา ศรีถอย แมสราย 

31 บานแมยางมิ้น ศรีถอย แมสราย 

32 บานหวยโปง แมเจดียใหม เวียงปาเปา 
33 บานหวยมวง แมเจดียใหม เวียงปาเปา 
34 บานขุนลาว แมเจดียใหม เวียงปาเปา 
35 บานเมืองนอย(นิมมาเหมินทานุสรณ) แมเจดียใหม เวียงปาเปา 
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รายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและยากลําบาก 

พ.ศ. 2560 – 2564 

ที ่ โรงเรียน ตําบล อําเภอ 

36 บานหวยหินลาดใน บานโปง เวียงปาเปา 
37 บานปาตึง บานโปง เวียงปาเปา 
38 บานปางมะขามปอม สันสล ี เวียงปาเปา 
39 แมตะละวิทยา สันสล ี เวียงปาเปา 
40 บานโปงนก สันสล ี เวียงปาเปา 
41 ปางมะกาดวิทยา แมเจดีย เวียงปาเปา 
42 บานทุงยาว แมเจดีย เวียงปาเปา 
43 บานแมปูนหลวง เวียง เวียงปาเปา 

 

รายชื่อโรงเรียนรวมพัฒนา (partnership school) 

ที ่ โรงเรียน อําเภอ 

1 ปาแงะวิทยา ปาแดด 

2 พานพสกสวัสด์ิ พาน 
3 ชุมชนบานปากอดํา แมลาว 
4 ชุมชนบานสันจําปา แมสรวย 

5 อนุบาลเวียงปาเปา เวียงปาเปา 
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ที่ปรึกษา 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน 

ผูอํานวยการกลุม/หนวย ทุกกลุม/หนวย 
คณะผูจัดทํา 

นางสาววรนันท รวมสุข   รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที ่
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ์ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นายวรวฒุิ  วุฒิอาภรณ  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   

นางประสพสุข  บุญเรืองศรี        หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน 

นายสมชาติ  เทพวงศ หัวหนากลุมงานติดตามประเมินผล 

นายปยะพงษ  ทองงอก หัวหนากลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

นางคนึงหา   วงษมี               นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
นางสาวธัญญะสุภางค พศุตมวสธุร     นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นายหัสดนิ  เชื้อเมืองพาน      เจาหนาที่ธุรการ 
นายวชิัย  ดีวงค เจาหนาที่ธุรการ 
  

  

 

 

 




