


 
 

 
 

 

คำนำ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้ส่วนราชการ จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในห้วง 3 ปีแรก คือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ขึ้น เพื่อเป็นทิศทางการ

บริหารจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัด การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินการโดยกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของเขต

พื้นที ่การศึกษา และเพื ่อให้แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2563-2565 มีความชัดเจน

ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจนโยบายและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 จึงได้มีการทบทวน 

ปรับปรุงพัฒนา มาตามลำดับ ซึ่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะได้ใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสามารถติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อไป 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การกำกับ เร่งรัด ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการภายใน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อไป 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

พฤษภาคม  2563  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาความสำคัญ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นส่วนราชการ จัดตั้งขึ ้นตามบทบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที ่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย  
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. ว ิ เคราะห์การจ ัดต ั ้งงบประมาณเง ินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน                  
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ งกำกับตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน           
การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่            
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่น ที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 



                               แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี63-65              2 
 

ส่วนที่ 2 
 

 

บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
  การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาและกฎหมาย 
นโยบายที่เกี ่ยวข้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ดังนี้ 
 

1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา 
     1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ได้แก่ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  
  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษา  ดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ  ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดังนี้  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และ
ความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู ้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั ่วถึง  และยุทธศาสตร์ที ่  3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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   ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ    
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสมและยุทธศาสตร์ที่ 6.4 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
 

 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี มียุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ให้
คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้นคนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น และคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
   นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที ่ 25 กรกฎาคม 2562                 
มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา  ดังนี้    
   8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
       8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                       8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื ่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส          
พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่ว ยเหลือที่
คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
                8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก แต่ละ
คนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
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       8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
                8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก ช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือก การผลิตและพัฒนา
ครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
          8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในสว่น
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ ในอนาคต และ
เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
2. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็น กรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
    

   ยุทธศาสตร์     
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผล ิตและพัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรม เพ ื ่อสร ้างข ีดความสามารถ ใน 
การแข่งขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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     2.2 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    หลักการ 

   1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู ้เรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
            2. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน แล ะภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

  ระดับก่อนอนุบาล 
                เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียบ ในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
            ระดับอนุบาล 
               เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่
สําคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
               ระดับประถมศึกษา  
                 มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
                 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
                 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
                 3. เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาพ้ืนถิ่น ภาษาแม่ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
                 4. เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรวมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเพ่ิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
        5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเรื่องที่อการเรียนรู้  
        6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
                 7. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
        8. จัดให้มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
   

  ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์(STEM)  
การต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
                2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทํา 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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   การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   2 จัดทําฐานข้อมูล(Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
                  3. ใช ้ เทคโนย ีและด ิจ ิท ัลในเคร ื ่องม ือในการพัฒนางานทั ้งระบบเน ้นการเร ียนร ู ้และ                   
การบริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง  
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ใขร่วมกัน 

5. ให้หน่วยงานระดับกรม กำหนดในงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง  
ตามความต้องการจําเป็นให้หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
   6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับ หน่วยจัด
การศึกษา 
   7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ  
ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

        8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจําเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทําความ
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

        9. วางแผนการใช้อัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
   10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจ 
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  
 2.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้ 
     วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
   พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ        
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
  เป้าประสงค์  
   1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย               
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี     
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจรติ 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
   2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
   3. ผ ู ้ เร ียน เป ็นบุคคลแห ่งการเร ียนร ู ้  ค ิดร ิเร ิ ่มและสร ้างสรรค์นว ัตกรรม มีความรู้   
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย      
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 
ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
   5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
   นโยบาย 
   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเชียงราย  

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
  วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
  “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

  เป้าประสงค์รวม 
  1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ 
GMS 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 
  3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ดีและมีคุณภาพ 
  4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติและแนวชายแดน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน 
และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความ 
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดเชียงราย 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2565)  จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ 
 เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา  พัฒนาสู่สากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา 

 มวลประชาอยูเ่ย็นเป็นสุข 
  สากล* หมายถึง การพัฒนาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และประชาคมโลก 
 

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด 

งานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 
 

  เป้าประสงค์หลัก 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา  

สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็ม 

ศักยภาพของบุคคล 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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8. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม 
9. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัย 

ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ             

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)  จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดยุทธศาสตร์   

ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้อง  
ประกอบด้วย ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนการศึกษา
แห ่ งชาต ิ  พ.ศ .  2560-2579 นโยบายกระทรวงศ ึกษาธ ิการ จ ุด เน ้นนโยบายของร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
ดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  มากําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2563 ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  
 ผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  “มีคุณภาพด้านวิชาการ สื่อสาร

ก้าวหน้า เปี่ยมคุณค่าด้วยคุณธรรม” 
 

                       กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ CR2Q-Ed Model” 
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สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 C = Communication : การสื่อสาร (เน้นภาษาอังกฤษ) 
 T = Thai Literacy : การอ่านออก เขียนได้ 
 S = Spirit : คุณธรรม 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม  

เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร  
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และคุณธรรม 
จริยธรรม  
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพท์ของการจัดการศึกษา 
 - เขตพื้นทีก่ารศึกษาคุณภาพ มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบ 
 - โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ ่งแวดล้อมเอื ้ออำนวยต่อการเรียนรู ้ มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากร วัสดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี  
 - ห้องเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้าง
ขวัญ และกำลังใจให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ 
 - ผู้เรียนคุณภาพ  เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

ระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายผลสำเร็จ 
 P : Plan หมายถึง การวางแผนงานดำเนินการ จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครอบคลุม
ทั้งด้านการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น
ในอนาคต และช่วยลด ความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
     D : DO หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  มี
โครงสร้างรองรับการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินการและผลของการดำเนินการ 
            C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานประเมินผลและนำ
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล กระบวนการทำงาน คุณภาพของผลงาน 
            A :  Action หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขข้อปัญหาข้อบกพร่องการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบให้
เป็นไปตามเป้าหมาย นำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปและเพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
 

A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านออกเขียนได้ เป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จึงได้กำหนดเป้าหมายและ
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 มีผลประเมินด้วย ข้อสอบมาตรฐาน
กลาง เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระหลัก 
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

S = Spirit : คุณธรรม 
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และได้รับการพัฒนาทักษะทำให้เกิดจิตสำนึกความเป็นไทย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้กำหนดจุดเน้นพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
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เป้าหมายและนโยบายการพัฒนาด้านคุณธรรม  
เป้าหมาย การพัฒนาด้านคุณธรรม 4 ด้าน ดังนี้   

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติธำรง
ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ชื่อสัตย ์สุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความ
เป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 3. มีวินัย หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 4. พอเพียง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ 
มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่
ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
C = Communication:  การสื่อสาร 
 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพ่ือก้าวทันโลกและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จึงได้กำหนดเป้าหมายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการฟัง และการพูด ดังนี้ 
เป้าหมาย  
 1. ระดับปฐมวัย สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 20 ประโยค/คำสั่ง 
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 50 ประโยค/คำสั่ง 
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 80 ประโยค/คำสั่ง 
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 110 ประโยค/คำสั่ง 
 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 65 ของผู้เรียนชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง – การพูด 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพท์ของการจัดการศึกษา 
 - เขตพื้นทีก่ารศึกษาคุณภาพ มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบ 
 - โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ ่งแวดล้อมเอื ้ออำนวยต่อการเรียนรู ้ มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากร วัสดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี  
 - ห้องเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้าง
ขวัญ และกำลังใจให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ 
 - ผู้เรียนคุณภาพ  เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
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สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model 
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1.เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุ
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี  
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3.ห้องเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างขวัญ  และ
กำลังใจให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ผู้เรียนคุณภาพ  เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
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5.คุณภาพการศึกษาปฐมวัย Quality of Early Childhood Education 
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ส่วนที่ 3 
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พ.ศ.2563-2565 ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการ
จัดการศึกษามากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้ 
 

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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                   นายจรัญ แจ้งมณ ี

              ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
                   (ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

               นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา                 นายพิสิฐ ไชยชนะ 
 

             รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

           (รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
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ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 

       นายอาจินต์ ชุติภานุวชัร          นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์             นางสาวพรทิพา พุทธวงศ์ 
          (2555 – ปัจจุบัน)          (2558 – ปัจจุบัน)                       (2562 – ปัจจุบัน) 
         ผอ.กลุ่มอำนวยการ                 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ         
  

               
 
 
 
 
       

        น.ส.ภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง                 นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์                 นางยพิุน จันทะสินธุ์ 
         (2553 – ปัจจุบัน)                        (2560 – ปัจจุบัน)                        (2560 – ปัจจุบัน) 
     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน               ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ            ผอ.กลุม่บริหารงานบุคคล 
 

  
 
             
  
 
 
 
       นางกุลนันทน์ เวียงห้า         นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม                นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ 
         (2561 – ปัจจุบัน)                         (2561 – ปัจจุบัน)                (2562 – ปัจจุบัน)       
รกน.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร    รกน.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   รกน.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                         

   นายสมชาติ เทพวงศ์ 
    (2563 – ปัจจุบัน) 

                                                 รกน.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
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  ตาราง 1 รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
1.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานฯ) 
2.นางปัทมา วีระวานิช ศึกษาธิการภาค 16 (รองประธานฯ) 
3.นางสาวสายสวาท วิชัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
6.นายสำเริง กุจิรพันธ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
7.นายศักรินทร์ จักรสาร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8.นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา           

ตามอัธยาศัย 
9.นายวิรัตน์ พานิช ผู้แทนภาคประชาชน 
10.นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
11.นายอาสา เม่นแย้ม ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
12.นายพิรุณ บรรดิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นายรัชกฤช สถิรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นายศุภกร วงศ์ปราชญ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (เลขานุการ) 

 

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

รายช่ือ ตำแหน่ง 
1.นายจรัญ แจ้งมณี ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
2.นางนพพร พรหมเสน   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
3.นายสมจิต จันต๊ะบุญ    กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ (ผอ.รร.บ้านโฮ่ง) 
4.นายสัญญา  ทะกัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโป่ง) 
5.นายสันต์ คำมะนาม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านแม่แก้ว) 
6.นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.อนุบาลแม่ลาว) 
7.นางณัฐรภา สุภาอินทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านป่าตึงงาม) 
8.นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) 
9.นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ) 
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สภาพทั่วไป  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยู่ที่บ้านร่องศาลา ถนนพหลโยธิน 
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จำนวน 577 หมู่บ้าน 39 ตำบล 29 องค์การบริหารส่วนตำบล 17 เทศบาลตำบล 5 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอป่าแดด  อำเภอแม่สรวย  และอำเภอเวียงป่าเป้า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่สูงประมาณร้อยละ 60 พ้ืนที่ในเขตบริการ 4,408 ตารางกิโลเมตร และ มีข้อมูลอื่น ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 

 
 

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

ที่  อำเภอ ประถม
ศึกษา 
(แห่ง) 

โรงเรียน
เรียนรวม 

รร.ท่ีมี น.รท้ังหมดหลังประกาศรวม โดย
ครอบ
ครัว 

รร. 
เอก  
ชน 
 

รร. 
อป
ท. 

รร. 
ตชด 

รร.
ปริ 
ยัติ 

รวม 
รร. 

ไม่
มีนร. 

มีนร ต่ำกว่า120 เกิน   
120 

รวม 
ปกต ิ สูง รวม 

1 ป่าแดด 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 แม่ลาว 15 0 0 9 - 9 6 15 0 0 1 0 1 17 
4 แม่สรวย 52 1 0 8 15 23 28 51 1 1 1 2 0 57 
5 เวียงป่าเป้า 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 ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่
อำเภอ 

จำนวนโรงเรียน 
รายอำเภอ 

จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแต่ละระดับชั้น 

อ.3 ขวบ อ.1 อ.2 
 

ประถม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1 ป่าแดด 8 4 8 8 8 4 
2 พาน 40 13 32 34 40 14 
3 แม่ลาว 15 6 15 15 15 4 
4 แม่สรวย 51 14 49 50 51 15 
5 เวียงป่าเป้า 37 15 36 37 37 15 
 รวม 151  

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (เฉพาะที่มีนักเรียน) 
 
 
 

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

นักเรียน 
จำนวน

(โรงเรียน) 
อำเภอ 

ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย เวียงป่าเป้า 

1 ไม่เกิน 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 ตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป - 0 0 0 0 0 
 รวมทั้งหมด 170 10 55 15 52 38 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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 ตาราง 6 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ดังนี้ (หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน อำเภอ ปีการศึกษา 
1.โรงเรียนบ้านสันผักแค   โรงเรียนบ้านม่วงคำ พาน 1/2560 
2.โรงเรียนบ้านหนองฮ่าง-สันหลวง โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา พาน 1/2560 
3.โรงเรียนบ้านสันมะแฟน โรงเรียนธารทองวิทยา พาน 2/2559 
4.โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง โรงเรียนสันกลางวิทยา พาน 2/2559 
5.โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร์) พาน 2/2559 
6.โรงเรียนบ้านสันต้นแหน โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร์) พาน 1/2560 
7.โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา   โรงเรียนป่าแงะวิทยา ป่าแดด 1/2560 
8.โรงเรียนบ้านใหม่ใต ้  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ป่าแดด 1/2560 
9.โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ โรงเรียนบ้านโฮ่ง เวียงป่าเป้า 1/2560 
10.โรงเรียนบ้านดงเวียง โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร์) พาน 1/2560 
 โรงเรียนทานตะวันวิทยา พาน 1/2560 
11.โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร์) พาน 2/2560 
12.โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง แม่สรวย 1/2561 
13.โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ พาน 1/2560 
14.โรงเรียนบ้านแม่อ้อ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ พาน 1/2560 
15.โรงเรียนบ้านปอเรียง โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ พาน 1/2560 
16.โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย โรงเรียนปูแกง(อินทรราษฎร์) พาน 1/2562 
17.โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา พาน 1/2562 
18.โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น พาน 1/2562 
 โรงเรียนบ้านม่วงคำ พาน 1/2562 
19.โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม โรงเรียนบ้านป่าส้าน พาน 1/2562 

 

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

อำเภอ ป่าแดด พาน แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ลาว 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 
รวมก่อนประถมศกึษา 234 954 2,252 1,194 293 4,927 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 117 551 1,413 649 152 2,882 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 132 522 1,216 580 152 2,602 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 141 527 1,188 589 153 2,598 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 144 524 1,077 642 162 2,549 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 127 555 1,050 560 152 2,444 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 128 521 944 597 188 2,378 
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ตาราง 7 จำนวน นักเรียนตามระดับชั้น และจำนวนครูตาม จ.18 จำแนกตามรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
(ต่อ) 
รวมประถมศึกษา 789 3,200 6,888 3,617 959 15,453 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 65 200 485 289 67 1,106 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 86 230 427 269 45 1,057 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 56 179 413 228 47 923 
รวมมธัยมศึกษาตอนต้น 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 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ที ่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 1 นายจรัญ        แจ้งมณี ผอ.สพป.ชร.2 
2 2 นางณัฏฐกันย์   ใจกันทา รอง ผอ.สพป.ชร.2 
3 3 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.ชร.2 

กลุ่มอำนวยการ 
4 1 นายอาจินต์     ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
5 2 นางดวงใจ      คำลือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
6 3 นางสาววิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
7 4 นางศิริพร       เผ่าคำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8 5 นางสาวสมพิศ  อินต๊ะรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9 6 นางบริมาส     ฟองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

10 7 นายสนอง      คนบุญ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
ระดับ 2 

11 8 นายธวัช        มีทางด ี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 
12 9 นายสามารถ   วิริยะตระกูลธร ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 
13 10 นายถวิล       ใสสม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 
14 11 นายประเสริฐ  กำลังประสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 
15 12 นายสุเทพ      ใจดี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 
16 13 นายเปลี่ยน    เชียงพรหม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 
17 14 นายเอกณัฏฐ์   เมืองมูล พนักงานจ้างเหมาบริการ 
18 15 นายถวิล        เทพประสงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
19 16 นายมานพ      สมรัก พนักงานจ้างเหมาบริการ 
20 17 นายสงกรานต์  พญาไทย ยามรักษาความปลอดภัย 
21 18 นายสมศักดิ์    วรรณพฤกษ์ ยามรักษาความปลอดภัย 
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ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ต่อ) 

ที ่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

22 1 นางชไมพร     คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
23 2 นางสาวพวงเพ็ชร  ใจศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
24 3 นางจิระพร     มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
25 4 นางสาวกษิรา  เทพชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
26 5 นางสุรีย์วรรณ  อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
27 6 นางอาภรณ์    ทูปแป้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
28 7 นายณัฐพงศ ์   โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
29 8 นางจีรภรณ์    วงศ์บุรินทร์พาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
30 9 นางกนกพร  ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
31 1 นางสาวพรทิพา  พุทธวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
32 2 นางพรมเมือง     เทวตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
33 3 นายบัณฑิต      ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
34 4 นางกังสดาล     แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
35 5 นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
36 6 นางสาวรัษฎา    อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
37 7 นายสุวิทย์       บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
38 8 นางวรลักษณ์   จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
39 9 นางณภัทร      จันทรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
40 10 นายจตุพล      อุปละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
41 11 นายเสกสรรค์   สิธิวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
42 12 นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
43 13 นางสาวพิมใจ   แวงภูลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
44 14 นางสาวสาวิกา  กองหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
45 1 นางยุพิน     จันทะสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
46 2 ส.ต.ต.(หญิง) ศรีวรรณ  สุวรรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
47 3 นางสุกัญญา  ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
48 4 นางสุพัตรา   สุภามณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
49 5 นางอาภา    กุลพสุมนต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
50 6 นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
51 7 นายดวงแก้ว  ศรีมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
52 8 นางภาพร    มูลไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

53 1 นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
54 2 นางพิมพ์รดา     ธิป้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
55 3 นางสินีย์ภัทร์    วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
56 4 นางสาวมาศสินี  อุ่นเรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
57 5 นายวิเชียร       ธรรมยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
58 6 นางสาวสิริกุล       เอ่ียมธีรธติิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
59 7 นางสาวธัญยธรณ์   กิตติพจนพัฒน์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 

กลุ่มนโยบายและแผน 
60 1 นายสมชาติ     เทพวงศ์ รกน.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

61 2 นางประสพสุข  บุญเรืองศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ 

62 3 นางคนึงหา     วงษ์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
63 4 นายวิชัย        ดีวงศ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
64 5 นางสาวพัชรินทร์  บุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ 
65 6 นางสาวสุภาภรณ์  เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่นิติกร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
66 1 นายเชิดศักดิ์   กันทาธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี 
67 2 นายอาทิตย์    ปวงมาทา นิติกรปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
68 1 นางสาวภัฌฎาภรณ์  ชัยมัง ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ตาราง 8 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

69 1 นายวรวุฒิ       วุฒิอาภรณ ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

70 2 นายหัสดิน       เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
71 3 นางสาวเบญญา  กำลังหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
72 1 นางกุลนันทน์        เวียงห้า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
73 2 นางสาวธิษณามตี    ธรรมปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ 
74 3 นางสาวนวภัทธ์     กันธิมา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ตาราง 9  รายชื่อศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 ศูนย์เครือข่าย 
 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 

1.พานอุดร 1.บ้านป่าตึง  2.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 3.ร่องธารวิทยา  4.บ้านโป่งแดง 

5.เจริญเมืองวิทยา 6.สันกลางวิทยา 7.บ้านป่าต้าก   

8.บ้านเจริญเมือง  9.บ้านป่าบง  10.บ้านถ้ำ 

2.ป่าหุ่งพานสันติ 1.บ้านป่าส้าน  2.พานพสกสวัสดิ์  3.บ้านหนองบัว  4.บ้านสันติวัน               
5.บ้านเหมืองง่า  6.ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  7.บ้านศาลา  8.บ้านปางเกาะทราย 

9.ริมวัง ๑  10.ริมวัง ๒   

3.พานบูรพา  1.บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง  2.บ้านกล้วย  3.ป่าแดงวิทยา 4.เวียงห้าว               
5.แม่อ้อประชารัฐ  6.บ้านแม่อ้อนอก 7.บ้านสันต้นดู่  8.บ้านป่าแดงงาม                  
9.สันหนองควาย 10.บ้านสิบสอง 11.บ้านจำคาวตอง 12.โป่งทะลายใหม่เจริญ  
13.บ้านแม่แก้วเด่นชัย  14.บ้านแม่แก้วใต้  15.บ้านจำผักกูดทรายทอง  

4.พานทักษิณ 1.ปูแกง(อินทราราษฏร์อุปถัมภ์)  2.บ้านฝั่งตื้น                                       
3.อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)  4.บ้านม่วงคำ  5.ทานตะวันวิทยา   

 

5.อำเภอป่าแดด 1.บ้านวังวิทยา  2.บ้านสักพัฒนา 3.ป่าแงะวิทยา  4.ชุมชนบ้านสันมะค่า        
5.ศรีโพธิ์เงินวิทยา   6.โรงช้างวิทยา   7.บ้านโป่ง  8.บ้านแม่พุง 

 

6.ป่าแดด-แม่สรวย 1.บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)    2.อนุบาลแม่สรวย                                     
3.บ้านสันกลาง (ราษฏร์พัฒนา)  4.บ้านโป่งฟูเฟือง 5.บ้านหนองผำ              
6.ป่าบงท้าวแก่นจันทน์  7.ชุมชนบ้านโป่ง  8.บ้านดอนสลี  9.บ้านหัวฝาย      
10.บ้านห้วยหญ้าไซ 11.บ้านแม่ตาช้าง  12.บ้านห้วยมะแกง                     
13.บ้านห้วยสะลักวิทยา 
 

 

 

 

7.ตำบลแม่พริก-ตำบล     
ศรีถ้อย 

1.ชุมชนบ้านสันจำปา  2.บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกูล)  3.บ้านปางอ้อย 
4.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  5.ศรีถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยา  6.บ้านห้วยเฮี้ย 
7.บ้านใหมแ่ม่ยางมิ้น  8.เวียงผาวิทยา 
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ตาราง 9  รายชื่อศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 ศูนย์เครือข่าย (ต่อ) 
 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 

8.ตำบลเจดีย์หลวง-          
ตำบลท่าก๊อ   

1.บ้านแม่ต๋ำ  2.บ้านดินดำ  3.บ้านแม่ผักแหละ 4.บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 
5.บ้านท่าก๊อพลับพลา  6.บ้านปางหลวง  7.บ้านปางหก  8.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 
9.เจดีย์หลวงพิทยา  10.บ้านร้องบง  11.บ้านป่าตึงงาม  12.บ้านห้วยหมอเฒ่า 
13.บ้านสันก้างปลา  14.บ้านแม่ตาแมว   

 

9.วาว ี 1.บ้านวาวี  2.บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  3.บ้านแม่โมงเย้า  4.บ้านมังกาล่า 
5.ดอยเวียงวิทยา  6.บ้านเลาลี  7.บ้านโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 
8.บ้านขุนสรวย   

10.ห้วยไคร้ 1.บ้านห้วยไคร้ 2.บ้านห้วยน้ำเย็น  3.บ้านห้วยกล้า 
4.บ้านผาแดงหลวง  5.บ้านทุ่งพร้าว (เพ็กก้ีฮิทค็อก)  6.บ้านห้วยมะซาง 
7.บ้านแสนเจริญ 8.บ้านดอยช้าง 
 

11.สันสลีศรีเวียง 1.อนุบาลเวียงป่าเป้า  2.ดอยเวียงผาพิทยา  3.บ้านหนองยาว                   
4.ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  5.บ้านแม่ปูนหลวง  6.บ้านเด่นศาลา  
7.บ้านโป่งเหนือ  8.บ้านโป่งนก 9.แม่ตะละวิทยา  10.บ้านปางมะขามป้อม  
11.บ้านสันสลี  12.ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 
 

12.เวียงกาหลงวนาเทวี 1.ป่างิ้ววิทยา  2.บ้านโป่งเทวี  3.บ้านลังกา  4.บ้านสัน  5.บ้านป่าตึง 
6.บ้านห้วยหินลาดใน  7.บ้านฮ่างต่ำ  8.บ้านป่าสัก                                
9.บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา  10.บ้านทุ่งม่าน                      
11.เวียงกาหลงวิทยา  12.บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  13.บ้านป่าจั่น   

13.แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ 1.อนุบาลแม่ขะจาน  2.ไทยรัฐวิทยา 32(สาขันหอม)  3.บ้านป่าแงะ 
4.บ้านทุ่งยาว  5.ปางมะกาดวิทยา  6.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 
7.โป่งน้ำร้อนวิทยา  8.บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)                   
9.บ้านห้วยม่วง  10.บ้านห้วยโป่ง   11.บ้านขุนลาว  12.บ้านโฮ่ง   
 

14.อำเภอแม่ลาว 1.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ  2.บ้านดงมะดะ  3.บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) 

4.บ้านหนองเก้าห้อง  5.ห้วยส้านยาววิทยา  6.โป่งแพร่วิทยา  7.บ้านท่ามะโอ 

8.บ้านห้วยส้านพลับพลา  9.บ้านแม่ผง  10.บ้านโป่งมอญ  11.อนุบาลแม่ลาว 

12.บ้านต้นยาง  13.บัวสลีวิทยา  14.บ้านต้นง้าว  15.อนุบาลจอมหมอกแก้ว 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดำเนนิงานโครงการแต่ละกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติ
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีผลการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้  
 

ตาราง 10 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ 
 

ปีงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยทุกกลยุทธ์ ระดับคุณภาพ ระดับ สพฐ. 
2555 3.19 ดีมาก 21/225  
2556 4.21 ดีเยี่ยม 22/225 
2557 ไม่มีการให้คะแนน 
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 11 ผลคะแนนการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ต่อ) 
 

ปีการศึกษา KRS ARS 
2558 มิติภายนอก 3.31425 กลยุทธ์ที่ 1 3.80328 

กลยุทธ์ที่ 2 3.81134 
มิติภายใน 4.20000 กลยุทธ์ที่ 3 3.45161 

กลยุทธ์ที่ 4 4.30233 
เฉลี่ยรวม 3.57787 เฉลี่ยรวม 3.87204 

2559 มิติภายนอก 4.14182 กลยุทธ์ที่ 1 4.31226 
กลยุทธ์ที่ 2 4.66298 

มิติภายใน 4.14286 กลยุทธ์ที่ 3 4.14286 
กลยุทธ์ที่ 4 4.77841 

เฉลี่ยรวม 4.14206 เฉลี่ยรวม 4.52162 
2560 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ต่ำกว่าเป้าหมาย - - 

 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 สูงกว่าเป้าหมาย   
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 ต่ำกว่าเป้าหมาย   

 ระดับในภาพรวม ระดับต้องปรับปรุง   
2561 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 สูงกว่าเป้าหมาย - - 

 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 สูงกว่าเป้าหมาย   
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 สูงกว่าเป้าหมาย   

 ระดับในภาพรวม ระดับคุณภาพ   
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ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online) (สนก.) 
 

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

ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นสำนักงานที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ระดับสูงมาก (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561 อยู่ในระดับสูงมาตลอด)   
 
 
ตารางท่ี 13 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท.ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

ปีงบประมาณ คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ลำดับที่ แปลผล 
2559 84.81  ดีเยี่ยม 
2560 ไม่มีการประเมิน 
2561 คะแนนรวมของภาพรวม 3 มาตรฐาน ดีมาก 
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ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 

ตาราง 14 ผลการวดัและประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
 

ที ่ รายการ ผลปี
การศึกษา 

2559 

ผลปี
การศึกษา 

2560 

ผลปี
การศึกษา 

2561 

ผลการ
เพิ่มข้ึน/ลดลง 
(ปี 60-61) 

1. ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3     

 -ความสามารถด้านภาษา 47.92 49.30 48.94 -0.36 

 -ความสามารถด้านคำนวณ 36.09 37.14 45.80 8.66 

 -ความสามารถด้านเหตุผล 50.74 42.63 43.71 1.08 

 เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 44.92 43.02 46.15 3.13 

1 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6      
 -วิชาภาษาไทย 53.22 46.88 56.03 9.15 
 -วิชาคณิตศาสตร์ 41.23 37.33 39.33 2.00 
 -วิชาวิทยาศาสตร์ 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 
 -วิชาคณิตศาสตร์ 29.90 23.23 29.31 6.08 

 -วิชาวิทยาศาสตร์ 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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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
ตาราง 15 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 28 4,071,070 
2.การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 45,000 
3.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 1,165,950 
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 19 1,183,000 

รวม 60 6,465,020 
 

ตาราง 16 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 
กลยุทธ์ที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 950,000 
2.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3 1,400,000 

3.การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 1,454,000 
4.โอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 2 64,000 
5.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 100,000 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

17 2,037,000 
 

รวม 46 6,005,000 
 

ตาราง 17 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 
กลยุทธ์ที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 450,000 

2.เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4 140,000 

3.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเสมอภาค 5 90,000 

4.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

10 370,000 

5.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  1 15,000 

6.ส่งเสิรม สนันสนุน เชื่อมโยงเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

7 435,000 

รวม 31 1,500,000 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มการจัดการศึกษาของ ส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินการศึกษาสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และได้สรุปผลการประเมินสถานภาพของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
สภาพแวดล้อมภายนอก เอื้ออำนวย (โอกาส) หรือสนับสนุนให้ปฏิบัติงานให้ประสบความผลสำเร็จตามภารกิจ
ขององค์กร จำแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1.ด้านสังคม – วัฒนธรรม (S: Social – cultural Factors) พื้นที่ในเขตบริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม มีการ
รักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของตน สภาพของชุมชนโดยรวมเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชน 
น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำรงชีพ คือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมที่
หลากหลาย องค์กรสาธารณประโยชน์สนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ช่วยให้เด็กมี
ความพร้อมและเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีสถาบันการศึกษารองรับทั้งระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
 

 2.ด้านเทคโนโลยี (T: Technological Factors) พบว่า นโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีทำให้การ
จัดการศึกษาดีขึ้น ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่หลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้/เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น
ชาติไทย 
 3.ด้านเศรษฐกิจ (E: Economic Factors) พบว่า รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนทาง
การศึกษาโดยให้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการส่งเสริม สนับสนุน ด้าน
งบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เยาวชนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P: Political and Legal Factors) พบว่า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงชัดเจน นโยบายรวมโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 การจัดการศึกษาเพ่ือการทำงาน รัฐบาลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก 
พรบ.จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย เพ่ือให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดการศึกษามากขึ้น 
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สภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรค (Threats) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในแต่ละ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) พบว่า พื้นที่ในเขตบริการบางส่วนอยู ่ใน
พื้นที่สูง การคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อสื่อสารยากลำบาก มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ หลากหลาย
วัฒนธรรม หลากหลายภาษา เป็นอุปสรรคในการสื ่อสารและการจัดการเรียนรู้ สถาบันครอบครัวอ่อนแอ
ผู้ปกครองเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บางส่วนมีความรู้น้อย พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านยาเสพติด ประชากรบางส่วนอพยพย้ายถิ่น บางส่วนไป
ทำงานในเมืองใหญ่ ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก  และค่านิยมของผู้ปกครอง
ในการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยม ทำให้เกิดปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) พบว่า สภาพพื้นที่บางแห่งไม่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความรู้เท่า
ทันต่อการเติบโตของสื่อเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ในการนำไปใช้ให้เหมาะสม ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ
และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3.ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) พบว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ส่วนภาครัฐและเอกชนจัดสรรงบสนับสนุนล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ขาดการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา 
  4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) พบว่า นโยบายด้านการศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การนำนโยบายไปใช้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้การเตรียมพร้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
ทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
 
 ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ที่เป็น จุดแข็ง (Strengths) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปฏิบัติงานได้ประสบความผลสำเร็จตามภารกิจขององค์กร พบในแต่ละประเด็นดังนี้ 
สภาพแวดล้อมด้านจุดแข็ง (Strengths) 

1.โครงสร้างและนโยบาย Structure and Policy (S1) พบว่า โครงสร้างและนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติ แผน โครงการสอดคล้องกับระดับกลยุทธ์ มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังชัดเจน 

2.การให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน Service and Products (S2) พบว่า นักเรียนมีแนวโน้ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาตระหนักและเน้นความสำคัญของการจัดการศึกษา ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีการ
ให้บริการทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3.บุคลากร Man (M1) พบว่า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีการ
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกำหนด มีคุณวุฒิ ภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดการศึกษา และปฏิบัติ
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หน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะประจำสายงาน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมและปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  

4.การเงิน Money (M2) พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีระบบ
บริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รองรับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวโดยตรง 
เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย  

5.วัสดุอุปกรณ์ Materials (M3) พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและ
ทันสมัย พร้อมให้บริการสนับสนุนต่อการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน
และหน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอด้าน hardware และ software มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ทำให้สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาครอบครุม  
ทุกพ้ืนที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

6.การบริหารจัดการ Management (M4) พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานสำนักงาน หลักการกระจาย
อำนาจ มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีนวัตกรรมและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งม่ันสู่วิสัยทัศน์ สะท้อนถึงวัฒนธรรมการทำงานของ
หน่วยงาน 

 
สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) ที่เป็น จุดอ่อน (Weaknesses) ต่อการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความผลสำเร็จตามภารกิจขององค์กร พบในแต่ละประเด็นดังนี้   

สภาพแวดล้อมด้านจุดอ่อน (Weaknesses)  
1.โครงสร้างและนโยบาย Structure and Policy (S1) พบว่า สำนักงานไม่สามารถจัดบุคลากร 

ได้ตามโครงสร้าง ในส่วนของนโยบายยังไม่มีการนำไปใช้ให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยังไม่มีกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง 

2.การให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน Service and Products (S2) พบว่า สภาวการณ์ปัจจุบัน
จำนวนผู้เรียนในเขตบริการลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยัง
ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดปัจจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งบุคลากร งบประมาณ ทำให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่พร้อมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ นักเรียนในพื้นที่บางส่วนเป็นเด็กต่างด้าวมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาของผู้เรียน ยังไม่ดีพอ พบว่า ผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษา ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น ป.3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
ผลการทดสอบสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ม.3 ลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

3.บุคลากร Man (M1) พบว่า บุคลากรที ่ได้รับการพัฒนาเรื ่องใดๆ นำผลการพัฒนาไปใช้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ การบริหารอัตรากำลังยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตบริการ และขาด
ความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ของตน ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรโยกย้ายบ่อย ขาดความต่อเนื่องของงาน  
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4.การเงิน Money (M2) พบว่า การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง  
5.วัสดุอุปกรณ์ Materials (M3) พบว่า ความยุ่งยากในการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ไม่ได้ตามความ

ต้องการ 
6.การบริหารจัดการ Management (M4) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ระบบ

การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการและภาระงานที่แทรกซ้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 63-65       40 
 

ส่วนที่ 4 
ทิศทางของแผนกลยุทธ์พฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
 

 การพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากการน าบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์ ได้รูปแบบการพัฒนาและ
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
 

 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 มีทิศทาง กลยุทธ์ และแนวทางสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 องค์กรคุณภาพ สู่พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 1.องค์กรคุณภาพ หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเน้น CR2Q-Ed 
Model  
   2.พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS Model 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 3.ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4.พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นมืออาชีพ 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6.ส่งเสิรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วน
ร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 
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เป้าประสงค์ 
 1.ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
 4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2.และสถานศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐาน
และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based 
Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

N/A N/A  
100 

 
100 

 
100 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

N/A N/A 90 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

 2 . ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

N/A N/A 90 95 100 
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กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

 3. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
80 

 
90 

 
 

90 

 
 

95 

 
 

100 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง 
ๆ เป็นต้น 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

N/A N/A  
 

80 

 
 

90 

 
 

100 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

  1. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่
สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

N/A N/A  
 

90 

 
 

90 

 
 

95 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

1.จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

N/A 
 
 

 

N/A 
 

80 85 
 
 
 

 

90 
 

 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 

N/A 
 

N/A 
 

80 
 

85 
 

90 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

3. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ  

1. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

N/A N/A 80 85 95 

4.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

1.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

N/A N/A 90 95 100 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

N/A N/A 80 85 90 

 2.ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

N/A N/A 90 95 100 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 

  1. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 

N/A N/A  
 

80 

 
 

90 

 
 

100 

 7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

  1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

N/A N/A  
80 

 
90 

 
100 
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กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยน
บทบาทจาก ครูผู้สอน เป็น Coach ผู้ให้ค าปรึกษา
เสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 

1.ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้น า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้ ใช้ใน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 

N/A N/A 90 
 
 
 

 

 

95 
 
 

100 
 
 

2.ครูเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน เป็น Coach ผู้ให้ค าปรึกษา
เสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
 

N/A N/A 85 
 
 
 

 

 

90 
 
 

95 
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กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทัว่ถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
โลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน 

N/A N/A 90 
 
 
 

95 
 
 
 

100 
 
 
 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็น
พิเศษส าหรับผู้พิการ 

N/A N/A  
 

90 

 
 

95 

 
 

100 

3. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

N/A N/A  
90 

 
95 

 
100 

 2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

N/A N/A  
90 

 
95 

 
100 
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กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทัว่ถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

4.สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

N/A N/A 90 
 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

5. สถานศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 

N/A N/A 90 95 100 
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กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ 
การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

N/A N/A 85 90 100 

  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 1. ร้อยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรม
ประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

N/A N/A  
85 

 
90 

 
95 

 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบาย
จัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

N/A N/A 85 90 95 
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กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

 3. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดปริมาณขยะ จ านวน 151 โรงเรียน 
 

1. ร้อยละของครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 

N/A N/A 80 90 100 

 4. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS 
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 151 โรงเรียน 
 

 1. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

N/A N/A 80 90 100 

5.สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง THAILAND 
4.0 

1.ร้อยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรม
ประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

N/A N/A 90 95 100 
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธภิาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

1.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 

N/A N/A 85 90 95 

2.ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละประเภทในเขตพ้ืนที่ มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทฺธิภาพ 

1. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

100 100 100 100 100 

3.หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

1.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมี
ความโปร่งใส ปลอดจากทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 

N/A N/A 90 95 100 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

N/A N/A 90 95 98 
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธภิาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

4.หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

1.ร้อยละของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ทั้งระบบ 

N/A N/A 90 95 100 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด 

N/A N/A 90 95 100 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
(BIG Data) 

N/A N/A 90 95 100 

 4.ร้อยละของสถานศึกษา ส านักงานเขตมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

N/A N/A 90 95 100 

 5. ร้อยละสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

N/A N/A 90 95 100 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

1.ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย      
พันธกิจ วิธีการท างานที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

N/A N/A 5 5 5 

 2.การจัดท าและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 

N/A N/A 5 5 5 

 3.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีม่ีความสอดคล้องกับภารกิจ 
บริบทขององค์การและนโยบาย และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

N/A N/A 5 5 5 

 4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตและสถานศึกษา 
 

N/A N/A 5 5 5 



                              แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 63-65       55 
 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

5.การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

N/A N/A 5 5 5 

 6.การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

N/A N/A 5 5 5 

การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ด้านการ
พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

1.การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดย
โดยใช้กระบวนการวิจัย 
 

N/A N/A 5 5 5 

การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ด้านการ
กระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 

1.การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน(ตามบริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

N/A N/A 5 5 5 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

N/A N/A 5 5 5 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

1.การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดท า
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปญหา ความ
ต้องการในการบริหาร และการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และขับเคลื่อนการใช้แผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ 
และตามระยะเวลาที่ก าหนดสู่การปฏิบัติ 

N/A N/A 5 5 5 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

1.การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
จ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า ในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

N/A N/A 5 5 5 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1.การสร้าง หรือ พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศทีม่ีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง  

N/A N/A 5 5 5 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1.การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 

N/A N/A 5 5 5 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา     
ด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 

1.ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ 
โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

N/A N/A 5 5 5 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 

1.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

N/A N/A 5 5 5 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
 

N/A N/A 5 5 5 

 2.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

N/A N/A 5 5 5 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 
 

1.ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ (เด็กพิการเรียนรวม/ เด็กด้อยโอกาส/เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ) 

N/A N/A 5 5 5 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ระดับคุณภาพ 
 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1.ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็น
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัล
ชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่   
ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปี
การศึกษาปัจจุบัน 
 

N/A N/A 5 5 5 

สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ
การให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
 

N/A N/A 5 5 5 
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        ส่วนที่ 5 
สรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 2  
จำแนกตามความสอดคล้องและตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 
 

กลยุทธ์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

ส่วนที่ 1 โครงการตามกรอบงบประมาณ ประจำปี 2563      

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน 10 1,315,000 1,675,000 2,050,000 5,040,000 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

7 698,000 828,000 958,000 2,484,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 5 695,000 860,000 1,040,000 2,595,000 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

7 595,000 705,000 865,000 2,165,000 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 360,000 440,000 490,000 1,290,000 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

7 1,040,000 1,050,000 1,180,000 3,270,000 

 

รวมทั้งสิ้น 39 4,703,000 5,558,000 6,583,000 16.844,000 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
ผู้เรียน 

1.โครงการน้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่
การปฏิบัติ (กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
จิตอาสา) 
 

270,000 350,000 450,000 1,070,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 

500,000 600,000 700,000 1,800,000 

 3.โครงการ พัฒนาระบบประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา 
 

10,000 15,000 20,000 45,000 

 4.โครงการติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนพ้ืนสูงในถ่ินทุรกันดาร 
 

30,000 40,000 50,000 120,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 5.ยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS 
Model ปีการศึกษา 2562 
 

200,000 300,000 400,000 900,000 

 6.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 

20,000 30,000 40,000 90,000 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
ผู้เรียน 

7.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย 
เขต 2 

65,000 85,000 85,000 235,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
 8. โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำ

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
 

65,000 65,000 65,000 195,000 

 9.นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 
 

40,000 40,000 40,000 120,000 

 10.โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
โรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา
ปี 2562 
 

115,000 150,000 200,000 465,000 

รวม 1,315,000 1,675,000 2,050,000 5,040,000  
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2Acts Model 
ปีการศึกษา 2562 

200,000 300,000 400,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผล
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

50,000 60,000 70,000 180,000 

 3.โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 88,000 88,000 264,000 

 4.โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (Active Learning) 

50,000 50,000 50,000 150,000 

 5.โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

250,000 250,000 250,000 750,000 

 6.โครงการแนะแนวการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

30,000 40,000 50,000 120,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 7.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

30,000 40,000 50,000 120,000 

รวม 698,000 828,000 958,000 2,484,000  
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS 
Model ปีการศึกษา 2562 

200,000 300,000 400,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

 2.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) ของผู้เรียน 
 

50,000 50,000 50,000 150,000 

 3.โครงการพัฒนาระบบนิเทศโรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพ
การศึกษาปี 2562 
 

115,000 150,000 200,000 465,000 

 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมือ
อาชีพ 
 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ 

 5.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นมืออาชีพ 

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

รวม 695,000 860,000 1,040,000 2,595,000  
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

1.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยรอบด้านใน
สถานศึกษา 

150,000 200,000 300,000 650,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 2.โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา (การรับนักเรียน สำมะโนประชากร
วัยเรียน การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์) 

80,000 90,000 100,000 270,000 

 3.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 10,000 15,000 20,000 45,000 
 4.โครงการพัฒนามาตรฐานที่พักนักเรียนโรงเรียน

พักนอน 
10,000 15,000 20,000 45,000 

 5.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

65,000 75,000 85,000 225,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา  6.โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประจำปีงบประมาณ  
250,000 250,000 250,000 750,000 

 7.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
การบริการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล  

รวม 595,000 705,000 865,000 2,165,000  
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
1.1 กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 

130,000 180,000 200,000 510,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
 

2.โครงการสำนักงานเขตสวย ภูมิทัศน์
สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ 

200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มอำนวยการ 

 3.โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ

สื่อสาร 
รวม 360,000 440,000 490,000 1,290,000  
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
และการมีส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.โครงการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
1.1 กิจกรรมตรวจสอบสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
1.2 กิจกรรมตรวจสถานศึกษา 
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระบบควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.2544 

96,000 100,000 100,000 296,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 2.โครงการศูนย์เครือข่ายคุณภาพสู่มาตรฐานการ
จัดการศึกษา 

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มอำนวยการ 

 3.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม " ป้องกันการ
ทุจริต"  (ITA) 

200,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มอำนวยการ 

 4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวินัย ด้านการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มกฎหมายและ
คดี 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
และการมีส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

5.โครงการสร้างความเข้มแข็ง และ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

100,000 150,000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

 6.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารจัดการฐานข้อมูล Big Data 
และการจัดการเรียนการสอน 

174,000 200,000 250,000 624,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ

สื่อสาร 
 7.โครงการสร้างความเข้มแข็งในการการ

ยกระดับคุณภาพของกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดย
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

70,000 100,000 130,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รวม 1,040,000 1,050,000 1,180,000 3,270,000  
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สรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ของ สพป.เชียงราย เขต 2  
จำแนกตามความสอดคล้องและตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

ส่วนที่ 2 โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2563 (จากตารางท่ี 1 หน้า 60) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 7 และโครงการที่จำเป็นต้อง
ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีงบประมาณของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 
กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

54 4,587,070 5,147,070 5,882,070 15,616,210 

      

      

 

รวมทั้งสิ้น 54 4,587,070 5,147,070 5,882,070 15,616,210 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 
1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ในการนำองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา CR2ACTS 
Model ปีการศึกษา 2562 
. กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  CR2Q-Ed  
Model for Smart Educational Service Area  Office  

200,000 300,000 400,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

2.  โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

100,000 150,000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.ชร 2 ประจำปี 
2563 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

4.  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพงาน
ด้านวินัย ป้องปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 300,000 กฎหมายและคดี 

5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต   

65,000 85,000 85,000 235,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

6. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 31,000 33,000 33,000 97,000 ตรวจสอบภายใน 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 
1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ในการนำองค์การไปสู่
เป้าหมาย (ต่อ) 

7. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
ของผู้เรียน 

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

8. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการการยกระดับ
คุณภาพของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วน
ร่วมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

70,000 100,000 130,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

9. โครงการบริหารงานอำนวยการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
ปี 2563 
 
 

200,000 200,000 200,000 600,000 อำนวยการ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 
1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ในการนำองค์การไปสู่
เป้าหมาย (ต่อ) 

10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย 
เขต 2 ประจำปี 2563 
 

200,000 100,000 100,000 400,000 อำนวยการ 

11.  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด สพป.
เชียงราย เขต 2 

20,000 30,000 40,000 90,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

12. นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 

40,000 40,000 40,000 120,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1.  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ
การบริหาร  

10,000 10,000 10,000 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2.  โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

3.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงาน
บริหารจัดการฐานข้อมูล Big  Data และการ
จัดการเรียนการสอน 
 

174,000 200,000 250,000 624,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

4. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 31,000 33,000 33,000 97,000 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

5.  โครงการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง 

15,000 15,000 15,000 45,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      74 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 
การใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต  2  
ประจำปี  2563 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2.  บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 25,000 25,000 25,000 75,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
3.  การบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 
 

20,000 20,000 20,000 60,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

4.  การติดตามและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
งบอุดหนุนปีงบประมาณ  2563 

15,000 15,000 15,000 45,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5.  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ
การบริหาร 

10,000 10,000 10,000 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

6.  โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

100,000 150,000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและแผน 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      75 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
การสร้างหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษา(ใช้
ข้อมูลประกอบการ
รายงานผลในตัวชี้วัดที่ 36 
สถานศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ ทั้งระบบ) 
 

1.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

2.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ใน
สังกัด สพป.เชียงรายเขต  2   

24,070 24,070 24,070 72,210 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

3.  โครงการบริหารงานอำนวยการ ฯ จุดเน้นใน
การพัฒนา สพป.เชียงราย เขต  2  ตาม CR2Q-Ed  
Model  for  Smart  Educational  Service  Area  
Office ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
ได้แก่ Smart  Area ,  TAP ,Auto  Office 
 

200,000 200,000 200,000 600,000 อำนวยการ 

4.  โครงการส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
สู่ความเป็นมืออาชีพ กิจกรรมรายงานการสร้าง
หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  รูปแบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ชร 2  
ใน 4  ด้าน (ชื่อนวัตกรรม) 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      76 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 
การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.  โครงการบริหารงานอำนวยการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
ปี 2563 

200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มอำนวยการ 

2.  โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 88,000 88,000 264,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
3.  โครงการบริหารงานอำนวยการ ฯ จุดเน้นใน
การพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  ตาม CR2Q-Ed  
Model  for  Smart  Educational  Service  Area  
Office ด้านบริการประทับใจ ในตัวบ่งชี้เรื่องการ
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 

200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มอำนวยการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 
การนำผลการดำเนินงาน 
มาพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

1.  โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

100,000 150000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2.  โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปี  2563 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มนโยบายและแผน 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      77 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ        

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้      
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 
การส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management 
: KM)และการสร้างชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning 
Community : PLC) 
และนำองค์ความรู้มาพัฒนา 
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
องค์การ โดยใช้กระบวนการ 
วิจัย 

1.  โครงการบริหารงานอำนวยการ ฯ จุดเน้น
ในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  ตาม CR2Q-Ed  
Model  for  Smart  Educational  Service  
Area  Office ด้านบริการประทับใจ ในตัวบ่งชี้
เรื่องมุมสื่อ  มุมหนังสือ  ห้องสมุด  

200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มอำนวยการ 

 

2.  โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2   

0 
 

0 0 0 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      78 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 
การส่งเสริม สนับสนุน  
การมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของบุคคล ครอบครัว 
 เอกชน องค์กรชุมชน 
 องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 
 

1.  การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 

10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

2.  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา (การรับนักเรียน สำมะโน
ประชากรวัยเรียน การแก้ปัญหาสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์) 

70,000 75,000 80,000 225,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยรอบด้านใน
สถานศึกษา 

150,000 200,000 300,000 650,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

4. โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

5.  โครงการบริหารงานอำนวยการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
ปี 2563 

200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มอำนวยการ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 : การบริหารงานดา้นวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณา 6 
พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงรายเขต 2 

65,000 75,000 85,000 225,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 

2. การสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

70,000 100,000 130,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      80 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 : การบริหารงานดา้นงบประมาณ  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 
การวางแผนการใช้
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหา และความ
ต้องการ 
 

1. การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

20,000 20,000 20,000 60,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2. การติดตามประเมินผลและรายงานการปฏบิัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

3. การติดตามและเพิ่มประสิทธภิาพงานงบอุดหนนุ
ปีงบประมาณ 2563 

15,000 15,000 15,000 45,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

 

4. โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

100,000 150,000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5. การตรวจสอบภายในอย่างเปน็ระบบ 
 

31,000 33,000 33,000 97,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 
6. พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.
2544 

65,000 67,000 67,000 199,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      81 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณาที่ 
3 การพัฒนาส่งเสริม ยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการจำเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1. การดำเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

45,000 45,000 45,000 135,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

3. การประเมินศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหาร 

80,000 80,000 80,000 240,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ 

60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

5. การอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ/
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 
 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นมืออาชีพ 

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      82 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณาที่ 
3 การพัฒนาส่งเสริม ยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการจำเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ต่อ) 

7. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด 60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา 

8. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี
งบประมาณ 2563 

250,000 250,000 250,000 750,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

9. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

10. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการใช้
งานระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยี 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 

     
      



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      83 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ประเด็นการพิจารณาที่ 
1 การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการบริหาร 

10,000 10,000 10,000 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการใช้
งานระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยี  

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

3. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการ
บริการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

4. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

30,000 60,000 90,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล Big Data และการจัดการเรียนการ
สอน 
 

174,000 200,000 250,000 624,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      84 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  มีมาตรฐาน
และเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา  
การจัดระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัด
การศึกษาภารกิจหลัก 4 
ด้าน และการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 31,000 33,000 33,000 97,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. การสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วมโดยคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

70,000 100,000 130,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

      

      

 

     
      



                                                                                  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 63-65                      85 
 

แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
ประเด็นการพิจารณา : 
ผลงานหรือผลการดำเนนิงาน
ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมายประสบความสำเร็จ
ตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่
เกิดจากการดำเนินงานภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
และสถานศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทั้งภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จนเกิด
ประสทิธิภาพ เปน็ที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่าง
ได ้

1.  โครงการสำนักงานเขตสวย ภูมิทัศน์สดใส  
ปลอดภัยไร้มลพิษ 

200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มอำนวยการ 

2.โครงการศูนย์เครือข่ายคุณภาพสู่มาตรฐาน
การจัดการศึกษา 

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มอำนวยการ 

3.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
CR2ACTS Model ปีการศึกษา  2563 

200,000 300,000 400,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4.การวางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง  

15,000 15,000 15,000 45,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5.การติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

6.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
บริหาร 

10,000 10,000 10,000 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

7.พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 และเทคนิคการสอน (TAP) 

50,000 60,000 70,000 180,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา : สถานศกึษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รบั
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานตน้สังกัด และมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและ
ประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา) (ใช้ข้อมูล
ประกอบการรายงานผลในตัวชีว้ัดที่ 22 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอยา่งเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพื้นที่ และบูรณา
การ) 

      

1.โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพื้นที 

100,000 150,000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย 
เขต  2 

65,000 75,000 85,000 225,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
CR2ACT  MODEL ปีการศึกษา 2562 

200,000 300,000 400,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดฃอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใช้ข้อมูล
ประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัดที่ 22 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่) 

1.โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบรบิทของพืน้ท ี

100,000 150,000 200,000 450,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชร.เขต  2 

65,000 75,000 85,000 225,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
CR2ACT MODEL ปีการศึกษา 2562 

200,000 300,000 400,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4. พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมนิผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

50,000 60,000 70,000 180,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

5. โครงการตลาดนัดโรงเรียนประชารัฐ 88,000 88,000 88,000 264,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประเดน็พิจารณา 2 ผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ใช้
ข้อมูลประกอบการรายงานผลใน ตัวช้ีวัดที่ 12 
ร้อยละของผู้เรียนชั้นป.3 ที่มีคะแนน 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด) 

1.พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 
2562  

 

50,000 60,000 70,000 180,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลในระดับชั้นป.6  และม.3, 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ติดตามและประเมนิผลในระดบัชัน้ ม 3 )  

      

4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใช้
ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัด
ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขและ 

1. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปี 2653 

20,000 30,000 40,000 90,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3. โครงการน้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

270,000 350,000 450,000 1,070,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา 

480,000 570,000 660,000 1,710,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พงึประสงค์ มีคุณธรรม      
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม) 

5.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

130,000 180,000 200,000 510,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7.  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษบกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ในสงักัด สพป.
เชียงราย เขต  2  

20,000 30,000 40,000 90,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8.  โรงเรียนคุณธรรมประจำสพป.ชร.เขต  2 65,000 65,000 65,000 195,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ใช้
ข้อมูลประกอบการรายงานผลในตัวชี้วัด
ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข และ 

1.  สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปี 2653 

20,000 30,000 40,000 90,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3.  โครงการน้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การ
ปฏิบัต ิ

270,000 350,000 450,000 1,070,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม) 
 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 

480,000 570,000 660,000 1,710,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

130,000 180,000 200,000 510,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ใน
สังกัด สพป.เชียงราย เขต  2  

20,000 30,000 40,000 90,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

8. โรงเรียนคุณธรรมประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
 

65,000 65,000 65,000 195,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 
4.1 เด็กพิการเรียนร่วม 

1.พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3.โครงการพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา 

115,000 150,000 200,000 400,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

4.2 เด็กด้อยโอกาส 1.  พัฒนามาตรฐานนักเรียนพักนอน 10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3.  ส่งเสริมสนับสนนุการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา และความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 

10,000 15,000 20,000 45,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4.  โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

30,000 40,000 50,000 120,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5.  โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

30,000 40,000 50,000 120,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

 

4.2 เด็กด้อยโอกาส 6.  โครงการสร้างโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา (การรับนักเรียน  
สำมะโนประชากรวัยเรียน  การแก้ปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร์) 

70,000 75,000 80,000 225,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7.  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยรอบ
ด้านในสถานศึกษา 

150,000 200,000 300,000 650,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ใช้
ข้อมูลประกอบการรายงานผลใน
ตัวช้ีวัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และตัวชี้วัดที่ 10 ร้อย
ละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ) 

1.  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีงบประมาณ 2563 
 

250,000 250,000 250,000 750,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่ฯและสถานศึกษา มผีลงานเชิงประจักษต์ามเกณฑ ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเด่นที่
ประสบความสำเร็จเป็นทีป่ระจกัษ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา เป็น
ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป 
โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้
การรับรองตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียง
และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปจัจุบัน 

1.การดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิ์มาลา 

45,000 45,000 45,000 135,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2.โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 
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แผนงานโครงการและงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 

กลยุทธ์ที่  7  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต  2  มีมาตรฐานและเป็นไปตามจุดเน้นในการพัฒนา  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงาน
เขตฯ ตามกระบวนการบริหารงานของ
กลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มี
ต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกลุ่ม/หน่วย 

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปี 2563 
 

200,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มอำนวยการ 
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การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
 
  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 -2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 
 
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 3. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 4. ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลรายปี 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการดำเนินงานจะต้องถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก



 
ที่ปรึกษา 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกท่าน 
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ผู้อำนวยการลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
คณะทำงาน : 
 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 นายชัย สันกว๊าน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
 นายปกาศิต อนุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 
 นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 
 นายสุทธิสันต์ ลำพงษ์เหนือ ครูโรงเรียนบ้านป่าบง 
 นางมัทฐนาพร ธรรมยา  ครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 
 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 นางสาวพรทพิา พุทธวงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นางยุพิน จันทะสินธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นางสาวภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 นายสมชาติ เทพวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางพรมเมือง เทวตา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 นางกงัสดาล แจ้งมณี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางบริมาส ฟองแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  
  
 

 
 
 
 



 
 

คณะบรรณาธิการ : 
นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 นายชัย สันกว๊าน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
นายสมชาติ เทพวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางคนึงหา วงษ์มี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายวิชัย ดีวงค์    เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นางสาวพัชรินทร์ บุญมี  เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 

นายสมชาติ เทพวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




