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ค ำน ำ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นการน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็น
ภารกิจหนึ่งตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ข้อ 3 (4)        
ด้านการบริหารทั่วไป (ถ) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดท าแผน
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2563 – 2565) และได้น า
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สู่การปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมี
โครงการจ านวน 32 โครงการ ใช้งบประมาณจากงบพ้ืนฐาน (งบบริหารส านักงาน
และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 5,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการ
และงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืน
ได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการอีกจ านวนหลายโครงการ ท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ดังปรากฏผลการด าเนินงานในรายงานฉบับนี้ 

หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
พฤษภาคม 2565 
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สารบัญ 
     หน้า 

ค าน า           ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1 บทน า   
 ความเป็นมา             1 
 วัตถุประสงค์การรายงาน        2 
 ประโยชน์การรายงาน             3 
 ขอบเขตการรายงาน            3 
ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสภาพการจัดการศึกษา 

ท าเนียบผู้บริหาร             5      
โครงสร้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  7 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2                
องค์คณะบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               8 
บทบาท อ านาจ หน้าที่            15 
ข้อมูลพ้ืนฐาน           17 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           24 
ผลการด าเนินงานตามนโยบาย                    28 
ภาพความส าเร็จขององค์กร 40  

ส่วนที่ 4 บทสรุปและแนวทางการพัฒนา 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ     56      

            ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 65 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  พ.ศ. 2563 – 2565   

ภาคผนวก            72             
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บทน า  

 

 

 

ความเป็นมา 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1 (4) ด้านการบริหารทั่วไป (ท)  
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  ข้อ 3 (4)  ด้านการบริหารทั่วไป (ถ) 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

สว่นที่ 1 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ 
จุดเน้นของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2563 – 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
โดยการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จึงได้
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการสรุปผล
การบริหาร จัดการศึกษาที่ได้ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหา ตลอดจน อุปสรรคที่พบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน ปี 2565 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การรายงาน 

1. เพื่อติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 และแผนกลยุทธ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 

2. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564                    
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

3. เพื่อน าปัญหา ข้อเสนอแนะ และผลงานดีเด่นไปใช้ ในการวางแผน การ
พัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในปีต่อไป 
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ประโยชน์การรายงาน 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการด าเนินงานการศึกษาตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2563และแผนกล
ยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น าปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาในโอกาสต่อไป 

ขอบเขตการรายงาน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มที่ด้อย 
โอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พัฒนาประชากรวัยเรียน ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาสทางการศึกษา ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไหลทุรกันดารให้เข้าถึง
การศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับภารกิจ 
และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
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ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้บริหาร บุคลากร สังกัดส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ทุกคน  
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โครงสร้างและสภาพจดัการการศึกษา 
 

                           ท าเนียบผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สว่นที่ 2 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2         
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
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รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. นายจรัญ  แจ้งมณ ี ประธานกรรมการ 

2. นางนพร   พรหมเสน   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
เอกชน 

3. นายสมจิต  จันต๊ะบุญ    กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
(ผอ.รร.บ้านโฮ่ง) 

4. นายสัญญา  ทะกัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโป่ง) 

5. นายสุรศักดิ์  เบญจพลาภรณ์    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.อนุบาลแมล่าว) 

6. นายสันต์  ค ามะนาม    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.บ้านแม่แก้วเหนือ) 

7. นางณัฐรภา  สภุาอินทร์   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (ผอ.รร.ป่าตึงงาม) 

8. นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

9. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุม่นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ) 
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รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.) 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย     
   หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่ีได้รับมอบหมาย      

ประธานกรรมการ 

2. ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กรรมการ 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง กรรมการ 
6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    นายส าเริง  กุจิรพันธ์ 

กรรมการ 

7. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
    นายศักรินทร์  จักรสาร 

กรรมการ 

8. ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   นายบุญทรง จิโนเป็ง 
กรรมการ 

9. ผู้แทนภาคประชาชน   นายวิรัตน์  พานิช กรรมการ 

10. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ   นายอาสา  เม่นแย้ม กรรมการ 

11. ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพิรุณ บรรด ิ กรรมการ 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิ นายรัชกฤช สถิรานนท ์ กรรมการ 

13. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบ านาญ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
     นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ 

กรรมการ 

14. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา   
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นางประไพพร  อุทธิยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 

1. นายวิรัตน์  พานิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. เชียงราย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสรุศักดิ์  อุทธวัง  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ   อนุกรรมการ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
3. นางสาวพรรณี  เวียงโอสถ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 
    ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

อนุกรรมการ 

4. นายจรัญ  แจ้งมณี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี  
    การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

อนุกรรมการ 

5. นายกัมพล  ไชยนันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อนุกรรมการ 
6. นายอนุรัตน์  อินทร  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)   อนุกรรมการ 
7. พ.จ.อ.สาคร  สิทธิศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  อนุกรรมการ 
8. นายอดุลย์  นันท์บัญชา  ข้าราชการบ านาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
9. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                    อนุกรรมการและ 
   เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. เชียงราย              ประธานอนุกรรมการ 
2. นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   อนุกรรมการ 
3. นายบุญทรง  จิโนเป็ง  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษา ตามอัธยาศัย 

อนุกรรมการ 

4. ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 อนุกรรมการ 
5. นายวันสว่าง  สิงห์ชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อนุกรรมการ 
6. นายมงคล  สุภามณี  ข้าราชการบ านาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)   อนุกรรมการ 
7. นางสาวมัณฑนา  สินนะ  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
    ส านักงานจังหวัดเชียงราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

อนุกรรมการ 

8. นายกฤษเมธ  บุญนุ่ม  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย    (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  อนุกรรมการ  
9. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อนุกรรมการ

และเลขานุการ 

ผู้บริหาร บุคลากร  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 
1 นายจรัญ        แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 
2 นายวรพงษ ์      สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 
3 นางณัฏฐกันย์   ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 
4 นายไชยรัตน์      จินะราช                รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 
5 นายอาจินต์     ชุติภานุวัชร    ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
6 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7 นางชไมพร       คงกุลชัยวัชธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8 นางยุพิน         จันทะสินธุ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9 นางสาวภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง      ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10 นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
11 นางกุลนันทน์    เวยีงห้า ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12 นายเชิดศักดิ์     กันทาธรรม ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
13 นายวรวุฒิ        วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14 นางสาวภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มอ านวยการ 

15 นางสาววิรุฬห์สิริ จันท์ประภาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
16 นางสาวสมพิศ    อินต๊ะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางดวงใจ         ค าลือ นักจัดการงานท่ัวไป 
18 นางปริมาส        ฟองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
19 นางศิริพร          เผ่าค า นักจัดการงานท่ัวไป 
20 นายประเสริฐ     ก าลังประสิทธิ์ ลูกจ้างประจ า 
21 นายสุเทพ          ใจดี ลูกจ้างประจ า 
22 นายธวัช            มีทางดี ลูกจ้างประจ า 
23 นายเปลี่ยน        เชียงพรม ลูกจ้างประจ า 
24 นายวิวัฒน์         ทิพเนตร ลูกจ้างประจ า 
25 นายนิคม           ค าน้อย ลูกจ้างประจ า 
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26 นายเอกณัฎฐ์      เมืองมูล ลูกจ้างชั่วคราว 
27 นายสมหทัย       ทิพย์โพธ์ิ ลูกจ้างชั่วคราว 
28 นายมงคล           ปงรังษี ลูกจ้างชั่วคราว 
29 นายกิตติกุล        ชุนหกิจ ลูกจ้างชั่วคราว 
30 นายสงกรานต์      พญาทัย เวรยาม 
31 นายสมศักดิ์         วรรณพฤกษ์ เวรยาม 
32 นางสาววัฒนา      วรรณา พนักงานท าความสะอาด 

กลุ่มนโยบายและแผน 

33 นางประสพสุข      บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
34 นายสมชาติ          เทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
35 นายปิยะพงษ์        ทองงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
36 นางคนึงหา          วงษ์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37 นางสาวธัญญะสุภางค์  พศุตม์วสุธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
38 นายวิชัย              ดีวงค์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

39 นางพิมพ์รดา         ธิป้อ นักวิชาการศึกษา 
40 นางสินีย์ภัทร         วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา 
41 นายวิเชียร            ธรรมยา นักวิชาการศึกษา 
42 นางสาวพิกุล         กันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
43 นางสาวสิริกุล        เอี่ยมธิรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ 
44 นางสาวธัญยธรณ์    กิตติพจพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
45 นางสาวนันท์นภัส    อุดกันทา พนักงานราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

46 นางสาวละออ  สมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

47 นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี นักวิชาการพัสดุ 
48 นางเบญจมาศ     ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
49 นางจิระพร         มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี 
50 นางจิรภรณ์        วงค์บุรินทร์พาน เจ้าพนักงานพัสดุ 
51 นางสาวกษิรา      เทพชมพู นักวิชาการเงินและบัญชี 
52 นางสุรีย์วรรณ     อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
53 นางสาวภัทรานิษฐ์ กาวิรส นักวิชาการเงินและบัญชี 

54 นายณัฐพงศ์        โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

55 นางพรมเมือง     เทวตา ศึกษานิเทศก์ 
56 นายสุวิทย์         บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ 
57 นางณภัทร        นวลจีน ศึกษานิเทศก์ 
58 นายบัณฑิต        ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ 
69 นางกังสดาล       แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ 
60 นายจตุพล         อุปละ ศึกษานิเทศก์ 
61 นางวรลักษณ์     จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ 
62 นางสาวพิมใจ     แวงภูลา เจ้าพนักงานธุรการ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
63 ส.ต.ต.หญิงศรีวรรณ    สุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
64 นางสุกัญญา             ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล 
65 นางสุพัตรา              สุภามณี นักทรัพยากรบุคคล 
66 นางอาภรณ์              ทูปแป้น นักทรัพยากรบุคคล 
67 นางสาวสิรินันท์         สันป่าแก้ว นักทรัพยากรบุคคล 
68 นายพงศ์พินิจ            ยานะ นักทรัพยากรบุคคล 
69 นางภาพร                มูลไชย เจ้าพนักงานธุรการ 
70 นายดวงแก้ว             ศรีมา เจ้าพนักงานธุรการ 
71 นางสาวพลอยพรรณ   สลีสองสม เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

72 นางสาวประภาวรินทร์  ธรรมปัญญา เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

73 นางสาวนวภัทธ์          กันธิมา เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 กลุ่มกฎหมายและคดี 
74 นายอาทิตย์            ปวงมาทา นิติกร 
75 นางสาวสุภาภรณ์    เอสันเทียะ เจ้าหน้าท่ีนิติกร 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
76 นายหัสดิน             เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
77 นางสาวเบญญา       ก าลังหาญ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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บทบาท  อ านาจหน้าท่ี 
          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ         
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา            
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553 มาตรา 33 การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อีกทั้ง กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 122-
123)           

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และความต้องการของท้องถิ่น 
           2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ 
รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
           3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
           4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
           5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
           6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           7. จดัระบบประกันคณุภาพการศึกษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
           9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           10. ประสาน ส่งเสรมิ การด าเนินการคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
           11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิ ได้ระบุ 
ให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยู่ที่บ้านร่องศาลา 

ถนนพหลโยธิน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 
กรกฎาคม 2546 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 576 หมู่บ้าน 39 ต าบล 29 องค์การบริหารส่วนต าบล 17 เทศบาลต าบล 5 อ าเภอ 
ได้แก่  

1. อ าเภอพาน             จ านวน  15   ต าบล  
2. อ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน   7    ต าบล 
3. อ าเภอแม่สรวย   จ านวน   7    ต าบล 
4. อ าเภอแม่ลาว               จ านวน   5     ต าบล 
5. อ าเภอป่าแดด   จ านวน   5     ต าบล 
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ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป    
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,408 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ  37.73 
ของพื้นที่จังหวัดเชียงราย สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 418.56 เมตร พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง มีที่ราบในหุบเขาและที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ า  
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
 มีหลากหลายทางชาติพันธ์ุ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1. กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่ คนพื้นเมืองคนไทยไทลื้อไทเขินและไทใหญ่ 
 2. กลุ่มคนไทยบนพ้ืนท่ีสูง ได้แก่ อาข่า ลาหู่กะเหรี่ยง ลีซอและเย้า 
 3. กลุ่มจีนคณะชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติจีนฮ่ออพยพและจีนฮ่อ
หลบหนีเข้าเมือง 
 4. กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าและผู้พลัดถิ่น
สัญชาติลาว 
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อ าเภอแม่ลาว 

 
อ าเภอป่าแดด 
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อ าเภอพาน                                          อ าเภอเวียงป่าเป้า 

           
อ าเภอ แม่สรวย 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่

บริการสังกัด สพฐ. จ านวน 166  โรงเรียน สถานศึกษาสังกัดเอกชน  12 โรงเรียน 
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สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 6 แห่ง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง  และการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 3 ครอบครัว  
 ตารางที่ 1  แสดงจ านวนสถานศึกษาในเขตบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามอ าเภอ 
 

ที่ อ าเภอ 
 

สพป. 
 

 

เอก
ชน 

อปท. 

 
อุดม 
ศึกษา 

 
อาชีวะ 
ศึกษา 

 
ปริยัติ     
ธรรม 

 

 
ตชด. 

 

 
ครอบ 
ครัว 

 

 
รวม 

1 ป่าแดด 9 2 3 - - 1 - - 15 

2 พาน 52 5 5 1 - 1 - - 64 

3 แม่ลาว 15 - 1 - - 1 - - 17 

4 แม่สรวย 52 1 1 - - - 2 1 57 

5 เวียงป่าเป้า 38 4 1 - 1 3 - 2 49 

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

  

 

  

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน

คร ู(คน) ชาย หญิง รวม 
1 อนุบาลคริสเตียน 

สันกอง 
ป่าแดด 53 52 105 11 

2 อนุบาลลูกรัก ป่าแดด 117 105 222 21 
3 ศิริมาตย์เทวี พาน 386 349 735 97 
4 อนุบาลวัดเหมืองง่า พาน 227 224 451 30 
5 วัฒนศึกษา พาน 367 373 740 32 
6 อนุบาลค านวณ พาน 77 72 149 33 
7 อนุบาลศิริวัฒนา พาน 89 89 178 16 
8 เซนต์มารีอา แม่สรวย แม่สรวย 306 340 646 23 
9 นุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า 474 513 987 87 
10  ปริ้นส์รอยแยลส์ 

 วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 
เวียงป่าเป้า 187 159 346 36 

11 พิทักษ์เกียรติวิทยา เวียงป่าเป้า 61 57 118 18 
12 อนุบาลบ้านรักเด็ก เวียงป่าเป้า 85 63 148 10 

 รวม  2,429 2,396 4,825 414 
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ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 
 

ที่ โรงเรียน 
อ าเภ

อ 
จ านวนนักเรียน จ านวนครู 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เทศบาล 1 (สันติสุข) 
ป่า
แดด 

21 12 33 1 3 4 

2 เทศบาล 1 (ป่าแดด) 
ป่า
แดด 

105 103 208 6 7 13 

3 
เทศบาล 2  
(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 

ป่า
แดด 

149 143 202 18 50 68 

4 อนุบาล อบต.ป่าหุ่ง พาน 71 47 118 5 1 6 

5 เทศบาล 1 (บ้านเกา่) พาน 326 357 683 13 19 32 

6 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว (บา้นท่าฮ่อ) 

พาน 107 95 202 5 8 13 

7 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพาน  (ดอนตัน) 

พาน 66 57 129 4 5 9 

8 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม (สันช้างตาย) 

พาน 71 67 138 3 4 7 

9 เทศบาล 1 สันมะเค็ด พาน 35 27 62 1 3 7 

10 เทศบาล 1 (ป่ากอ่ด า) 
แม่
ลาว 

323 280 603 8 7 15 

11 เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง1 
แม่
สรวย 

76 74 150 1 4 5 

12 เทศบาลเวียงป่าเป้า 
เวียง
ป่าเป้า 

122 125 247 2 12 14 

 รวม 
 

 1,472 1,387 2,859 62 113 163 
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ผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สว่นที่ 3 
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 แผนการด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 

รายการ จัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย หมายเหต ุ

1. งบบริหารจดัการส านักงานเขตฯ  3,460,400.00 3,460,400.00 
 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1.1 ค่าลูกจ้างชั่วคราว/ประกันสังคม 959,400.00 959,400.00  

1.2 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 34,000.00  

1.3 ค่าวัสดุส านักงาน/หนังสือพิมพ์ 400,000.00 482,000.00  

1.4 ซ่อมแซมพาหนะ 100,000.00 150,000.00  

1.5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000.00 95,000.00  

1.6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 250,000.00 226,000.00  

1.7 ค่าน้ าดื่ม 20,000.00 20,000.00  

1.8 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 6,000.00 6,000.00  

1.9 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ 200,000.00 200,000.00  

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

รวมค่าตอบแทนใช้สอยพัสด ุ 2,010,4000 2,010,4000  

1.11 ค่าไฟฟ้า 600,000.00 600,000.00  

1.12 ค่าไปรษณีย์ 50,000.00 50,000.00  

1.13 ค่าโทรศัพท์ 100,000.00 100,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค 750,000.00 750,000.00  

1.14 งบพัฒนาความเข้มแข็ง 
       ของเขตพื้นที่การศึกษา 

700,000.00 831,000.00  

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามยุทธศาสตร ์

1,539,600.00 1,539,600.00  

รวมทั้งหมด 
 

5,000,000.00 
 

5,308,000.00 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 

ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ได้ด าเนินการตามภารกิจ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
 

นโยบายที่ 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
               โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 2  

     ผลการด าเนินงาน 
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย
และจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย CR2ACTS Model โดยให้ทุกโรงเรียนน้อมน า
ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
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นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
               โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563  

   ผลการด าเนินงาน 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน การส่งต่อ มีการ
เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้าน และการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และ
ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ประเภทส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คุณภาพยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
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 ตารางท่ี 1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละระดับ 

 
 

 

 
 
 

 

              จากตารางที่  1.1 ผลการทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการ
ประเมินในแต่ละระดับ ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ
ระดับ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยปี 2563 ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 4.71 สูงกว่าระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 1.99 
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ตารางท่ี 1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบผลการประเมินในแต่
ละระดับ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยปี 2563 ภาพรวม           
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 
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นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
              โครงการพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษา โดยใช้นโยบายจุดเน้นตาม CR2ACTS Model และCR2Q                        
- ed Model ปีการศึกษา 2563  

   ผลการด าเนินงาน       
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ก าหนด

นโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย ตามนโยบาย CR2ACTS Model                        

โดยด้าน s spirit ก าหนดไว้ 4 ประเด็นคือ รักชาติ มีวินัย ซื่อสัตย์ พอเพียง ท าให้

สถานศึกษาส่วนใหญ่มีโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มี 

 

ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  

+   
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  1. โครงการพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น               

ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถของ มีการส่งต่อ มีการเสริมสร้างความ

ปลอดภัยรอบด้าน และการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา นอกจากน้ีช่วยเหลือนักเรียน

ที่ยากจนขาดแคลนด้อยโอกาส และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ หรือต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

 

 

              
 
 
 
 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน    



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 32 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จัดการศึกษา 

จ านวน 3  ครอบครัว ประกอบด้วย 
1. ครอบครัวบ้านเรียนภูตะวัน  อ.แม่สรวย จัดการศึกษาระดับ ป.3 ให้กับ               

ด.ช. ศิรสิทธิ์ งามอุรุเลิศ และระดับชั้น ป.4 ด.ญ.ชาสิสา  งามอุรุเลิศ  
2. ครอบครัวจันทร์พุ่ม อ. เวียงป่าเป้า จัดการศึกษาระดับ ป.6 ให้กับ ด.ญ. ลดาภาณ  

จันทร์พุ่ม  
3. ครอบครัวกังวานนวกุล  อ.แม่สรวย จัดการศึกษาระดับ ป.3 ให้กับ ด.ช.นาฬา 

กังวานนวกุล 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมจิตอาสา 

              ผลการด าเนินงาน 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาโดยใช้ CR2Q-ED Model เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และผู้เรียนคุณภาพ และมีการด าเนินการส่งเสริมให้
โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน แบบการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
การจัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การใช้ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
กิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ และยุวกาชาด  การมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
และองค์กรเครือข่าย เช่น กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า กิจกรรมลูกเสือกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
             โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
              ผลการด าเนินงาน 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้มีการ
วางแผนและด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2562 - 2565 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยการลง
พื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กประสพความส าเร็จระดับหนึ่ง ซึ่งมีการ
ด าเนินการ ดังนี้     

การด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

  1) โรงเรียนบ้านจ าคาวตอง อ าเภอพาน ไปเรียนรวมทุกชั้นเรียนกับ
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา อ าเภอพาน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564  

  2) ประกาศเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก อ าเภอแม่สรวย  

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564       

  3) ประกาศเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนบ้านดง 
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน อ าเภอพาน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564 

   4) การด าเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีของเทศบาลต าบลสันมะค่า ขอประเมินความพร้อมเพื่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อรับโอนสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ต าบลสันมะค่า 
อ าเภอป่าแดด ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไป
สังกัด อปท. (เทศบาลต าบลสันมะค่า) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564  
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    5) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2562-2565 ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้าน
ศาลา ไปเรียนรวมกับโรงเรียนสันกลางวิทยา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2564 และพร้อมทั้งขอ
เลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2564 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพความส าเร็จขององค์กร 
 ผลการด าเนินงาน การเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ยุทธศาสตร์(กลยุทธ์) ในการ
ด าเนินงาน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีผลงานที่ประสบความส าเร็จ ทั้งการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
งบประมาณและค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
รวมทั้งได้รับรางวัล ในหลายระดับ ทั้ง รางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับภาค ดังนี้ 
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ผลงานและรางวัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่อ รางวัล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ได้รับโลร่างวัลเป็นหน่วยงานที ่
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

“บรรลุคา่เป้าหมาย ระดับมาก”  
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  

พุทธศักราช 2564 
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   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 

ชื่อ รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ระดับส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ

คัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจ าปี 2564 

เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2564 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 

ชื่อ รางวัล 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2  

ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานส่งเสริมการ

ประชาสมัพันธ์ข่าวสารภายใตโ้ครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

(1 ต าบล 1 โรงเรียนคณุภาพ) 

ของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 2 ไดร้ับรางวลั นักสง่เสริมการ

ประชาสมัพันธ์ ระดับ ดเียี่ยม  

ด้านการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 

 และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียน

ในสังกัดอย่างสม่ าเสมอโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 

 (1 ต าบล 1 โรงเรียนคณุภาพ)  

เมื่อ 18 มกราคม 2564 

 
    



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 44 
ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 

ชื่อ รางวัล 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ์  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

เป็นผู้ปฏิบตัิงานด้านยาเสพติด 

จังหวัดเชียงราย  

ที่มีผลงานระดับ “ดเีด่น” 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 
ชื่อ รางวัล 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

นางพิมพ์รดา  ธิป้อ  

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

ได้รับการคัดเลือก  

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สนับสนุน  

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 
นางพิมพ์รดา  ธิป้อ  

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 

ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

และนักนักศึกษา ประจ าปี 2563 

ประเภทพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ระดับ ดีมาก 

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

. 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 

ชื่อ รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

นายปกาศิต  อนุกูล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นห้วยหมอเฒ่า 
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  

(OBEC AWARDS)  
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

ด้านวิชาการ 
โครงการประกวดหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่น

ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ ์
ครั้งท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 
 

นายสญัญา  ทะกัน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโป่ง 

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS)  

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ 

โครงการประกวดหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่น
ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ ์

ครั้งท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 
เมื่อ 18 เมษายน 2565 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 
ชื่อ รางวัล 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอนุพงษ์ สมศรี 
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS)  

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผูส้อนยอดเยี่ยม Active Teacher 

ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ด้านการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่น

ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ ์
ครั้งท่ี 10 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
เมื่อ 18 เมษายน 2565 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 

ชื่อ รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

นายวีระศักดิ์  น้อยหมอ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี) 
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้บริหาร 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

นางกัลยา  ทาสม 
ครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 
ชื่อ รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นายวสันต์  กุนา 
ครูโรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา 

ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดเีด่น 

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

นางวชิรา  อินลี 
ครูโรงเรียนบ้านดงมะดะ 

ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดเีด่น  

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 

ชื่อ รางวัล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นางสาวอวัตฆ์ชฎา  ศรจีันทร ์
ครูโรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา 

ได้รับการคัดเลือก 

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สอน 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

นางสาวอวัตฆ์ชฎา  ศรจีันทร ์
ครูโรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา 

เป็นผู้มผีลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ประจ าปี 2564 ประเภทครูผูส้อน 

ทะเบียนเลขท่ี ค.009/2564 

ได้รับการยกย่อง  

เชิดชูเกียรติและไดร้ับสิทธ์ิ 

ประดับเครื่องหมาย “ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

. 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 
ชื่อ รางวัล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

นางสาวนีรนุช  โคมารมัย์   

ต าแหน่ง ครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุุสดดุี”  

เป็นผู้ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ ์

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อ 17 มกราคม 2564 

 

. 
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ผู้บริหารและบุคลากร (ต่อ) 
ชื่อ รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

นางรุ่งการณ์  วงษา 
ครูโรงเรียนทุ่งห้าราษร์สามัคคีวิทยา 
ได้รับโลร่างวัลและเกียติบัตรเป็น  

“ครูดีในดวงใจ”ประจ าปี พ.ศ. 2564  

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม  2564 

 

 
 
.  

 

 

 
 
 
 



                   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 53 

 

สถานศึกษาและครู (ต่อ) 
ชื่อสถานศึกษา รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนป่าแดงวิทยา 

ได้รับโล่รางวลัคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือประจ าปี พ.ศ. 2564  

ระดับประเทศ  
จาก 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
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สถานศึกษาและครู (ต่อ) 

ชื่อสถานศึกษา/บุคลากร รางวัล 

โรงเรียนป่าแดงวิทยา 

ได้รับโล่รางวลัและเกียรติบัตร 
เป็นโรงเรียนตน้แบบลูกเสือ  

ระดับประเทศ  
จากส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมประจ าปี

งบประมาณ 2564 
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บทสรุป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อสนองนโยบาย แผนยุทธ์ศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (พ.ศ. 2563 – 2565 ) ดังนี้ 

1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ประเด็น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
เป้าหมาย  แผนงานโครงการ  รายละเอียดด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผน นอกจากนี้ ยังมีแผนเฉพาะกิจขององค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ 
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เป็น
ต้น 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา น าแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มา
ใช้ในการพัฒนาองค์กร การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผน
จัดการความรู้ (KM Active Plan) เป็นต้น 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน  บุคลากร
ในองค์กรทุกระดับ ทุกคน ได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.1 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและ
อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม มีจิตบริการ 



                   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 57 

 

3.2 เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และมั่นคงในอารมณ์ 

3.3 ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ที่จะอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

3.4 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่อ
อุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชน 

3.5 ทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่รู้  มองการณ์ไกล และมี
วิสัยทัศน์ 

3.6 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับ
ความผิดพลาด และปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 

4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุก
ระดับได้พัฒนาให้มีความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ทั้งการเพิ่ม
สมรรถภาพด้าน IT หรือการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรตาม Gap Analysis 

5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล  โดยส่วน
ราชการทุกระดับเสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานอย่างถูกต้อง 
สามารถประเมินผลและรายงานตามระบบวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
ทั้งนี้  มีข้อจ ากัดในการพัฒนา ดังนี้ 
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ข้อจ ากัดในการพัฒนา 
1. ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ส่วนกลาง      

ให้จัดเก็บมีค านิยามทีไ่ม่ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจไมต่รงกัน ฉะนัน้
ข้อมูลที่ได้จึงแล้วแต่การตีความของแต่ละแหล่งข้อมูล ซึ่งอาจสง่ผลต่อ ปริมาณ 
และคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. คุณภาพและความไม่เพียงพอของทรัพยากรบุคคลในองค์กร  
มีผลท าให้การพัฒนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ท าใหก้ารน าไปปฏบิัติไม่ต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดในการบริหารจดัการ 
1. สถานศึกษากระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของเขตบริการ จึงท าให้บรบิท  

ในการจัดการศึกษาแตกต่างกนัทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์  เชื้อชาติ  ศาสนา และ
ความเป็นอยู่ ส่งผลให้การระดมทรัพยากรแตกต่างกัน ท าให้เกิดช่องว่างระหวา่ง
โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนในชนบท 

2. ความพร้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนจ านวน 
บุคลากรไม่เต็มตามกรอบที่ก าหนด 
           3. งบประมาณส าหรับการพัฒนามีอ านาจจ ากัด มผีลตอ่ขีด
ความสามารถในการพัฒนา 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

วิสัยทัศน ์“ องค์กรคุณภาพ สู่พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ” 
 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 1. องค์กรคุณภาพ หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพตาม

จุดเน้น CR2Q-Ed Model  

 2. พัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน 

CR2ACTS Model โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสรมิประชากรวัยเรยีนทุกคนใหไ้ด้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นมืออาชีพ  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
มาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ CR2Q-Ed Model และCR2ACTS 
Model 
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เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

2. ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่าง 

ทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

 5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา 
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา  
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการ
บริหารและการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและ
จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ CR2Q-Ed Model และCR2ACTS 
Model 
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 กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผู้เรียน 
2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 
มืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน 
ทุกคนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ CR2Q -
Ed Model และCR2ACTS Model 
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การบูรณาการพัฒนาของ สพป.เชียงราย เขต 2 พ.ศ. 2564 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผู้เรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ศึกษา
วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12     
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.          
2558 – 2564 แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 
จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ผลการด าเนินงาน อ านาจ
หน้าที่ และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มาก าหนดสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
 ผู้เรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

“มีคุณภาพด้านวชิาการ สื่อสารก้าวหน้า  เปี่ยมคุณคา่ด้วยคุณธรรม” 
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กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ CR2Q-Ed Model” 

 

      สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model 
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1. เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 

ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบ 

 

2. โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ มีความ

พร้อมด้านทรัพยากร วัสดเุทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบคุคล สามารถจดั

การศึกษาได้อย่างด ี
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3. ห้องเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บรรยากาศเอื้อต่อ

การเรียนรู้ สร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ 

 

4. ผู้เรียนคุณภาพ  เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
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5. คุณภาพการศึกษาปฐมวัย Quality of Early Childhood Education
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ภาคผนวก 
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รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปี 2562 - 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
1 บ้านสักพัฒนา ป่าแดด ป่าแดด 
2 บ้านป่าแงะวิทยา ป่าแงะ ป่าแดด 
3 บ้านโป่ง โรงช้าง ป่าแดด 
4 ศรีโพธ์ิเงินวิทยา ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด 
5 บ้านวังวิทยา สันมะคา่ ป่าแดด 
6 ชุมชนบ้านป่าก่อด า ป่าก่อด า แม่ลาว 
7 โป่งแพร่วิทยา โป่งแพร่ แม่ลาว 

8 อนุบาลจอมหมอกแก้ว จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 
9 บ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว 
10 บัวสลีวิทยา บัวสล ี แม่ลาว 

11 อนุบาลพาน เมืองพาน พาน 
12 บ้านสันติวัน สันติสุข พาน 
13 บ้านโป่งแดง ทรายขาว พาน 
14 ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ธารทอง พาน 

15 บ้านป่าบง เจริญเมือง พาน 
16 สันกลางวิทยา สันกลาง พาน 
17 บ้านฝั่งตื้น ม่วงค า พาน 
18 ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) แม่เย็น พาน 
19 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจรญิ) ทานตะวัน พาน 

20 บ้านกล้วย สันมะเค็ด พาน 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
21 แม่อ้อประชารัฐ แม่อ้อ พาน 

22 ป่าแดงวิทยา หัวง้ม พาน 
23 เวียงห้าววิทยา เวียงห้าว พาน 

24 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า 
25 ทุ่งห้าราษฎรส์ามัคคีวิทยา สันสล ี เวียงป่าเป้า 

26 อนุบาลแม่ขะจาน แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า 
27 โป่งน้ าร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า 

28 บ้านโป่งเทว ี บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 
29 บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 

30 ป่าง้ิววิทยา ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า 
31 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย 
32 บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด แม่สรวย 

33 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ท่าก๊อ แม่สรวย 
34 บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง แม่สรวย 
35 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย 
36 ชุมชนบ้านสันจ าปา แม่พริก แม่สรวย 

37 บ้านห้วยไคร ้ วาวี แม่สรวย 
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โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรียนต้นแบบ  

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
โรงเรียนศูนย์ดนตรีประจ าต าบล   

1 พานพสกสวัสดิ์ พาน  

2 สันกลางวิทยา พาน  

3 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย  

4 บ้านวาว ี  แม่สรวย  

5 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย  

6 ห้วยน้ าขุ่นวิทยา แม่สรวย  

7 เจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย  

8 เวียงผาวิทยา แม่สรวย  

9 บ้านวังวิทยา ป่าแดด  

10 ดอยเวียงผาพิทยา  เวียงป่าเป้า  

11 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า  

12 ป่าง้ิววิทยา เวียงป่าเป้า  

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์ 
1 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฏร์อุปถัมภ์) พาน  

โรงเรียนศูนย์การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม  

1 โรงเรียนป่าแดงวิทยา พาน  
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์  

1 โรงเรียนบ้านแม่ต  า แม่สรวย  

2 โรงเรียนป่าแดงวิทยา พาน  

3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา แม่สรวย  

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประชาธปิไตย  
1 โรงเรียนป่าแดงวิทยา พาน  

โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

1 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเปา้ เวียงป่าเป้า  
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  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้้าน) ระยะที ่1 พ.ศ. 2559 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
1 บ้านป่าแงะ ป่าแงะ ป่าแดด 
2 บ้านสักพฒันา ป่าแดด ป่าแดด 
3 บ้านวังวิทยา สันมะค่า ป่าแดด 
4 สันหนองควาย ดอยงาม พาน 
5 บ้านโป่งแดง ทรายขาว พาน 
6 ทานตะวันวทิยา (ห้วยบง – ดงเจริญ) ทานตะวัน พาน 
7 ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ธารทอง พาน 
8 บ้านฝั่งตื้น ม่วงค า พาน 
9 สันกลางวทิยา สันกลาง พาน 
10 ป่าแดงวทิยา หัวง้ม พาน 
11 อนุบาลจอมหมอกแก้ว จอมหมอกแกว้ แม่ลาว 
12 ชุมชนบ้านป่ากอ่ด า ป่าก่อด า แม่ลาว 
13 เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง แม่สรวย 
14 บ้านแม่ต  า ท่าก๊อ แม่สรวย 
15 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย 
16 บ้านห้วยไคร้ วาว ี แม่สรวย 
17 บ้านโป่งเทว ี บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 
18 ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า 
19 โป่งน้ าร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า 
20 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า 
21 บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
22 บ้านโป่งนก สันสล ี เวียงป่าเป้า 
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 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้้าน) ระยะที ่2 พ.ศ. 2561 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
1 เวียงห้าววิทยา เวียงห้าว พาน 
2 เจริญเมืองวิทยา เจริญเมือง พาน 
3 บ้านใหม่ท่าต้นเกี ยง สันมะเค็ด พาน 
4 อนุบาลแม่ขะจาน แม่เจดีย ์ พาน 
5 บัวสลีวิทยา บัวสล ี เวียงป่าเป้า 

6 บ้านศาลา ป่าหุ่ง พาน 
7 พานพสกสวัสดิ ์ เมืองพาน พาน 

 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

1 สันกลางวิทยา สันกลาง พาน 
2 โป่งน้ าร้อนวิทยา เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า 
3 ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง – ดงเจริญ) ทานตะวัน พาน 
4 ป่าแดงวิทยา หัวง้ม พาน 
5 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย 
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รายชื่อโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
 

ที่ โรเรียน อ าเภอ 

1 แม่อ้อประชารัฐ พาน 

2 ปูแกง(อินทราราษฏร์อุปถัมภ์) พาน 

3 ป่าแดงวทิยา พาน 

4 ป่าแงะวิทยา ป่าแดด 

5 บ้านสักพัฒนา ป่าแดด 

  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER  Center)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จ านวนเครือข่าย/ร.ร. 

1 โรงช้างวิทยา ป่าแดด 8 

2 บ้านโป่งแดง พาน 48 

3 ชุมชนบ้านป่าก่อด า แม่ลาว 15 

4 บ้านฮ่างต่ า เวียงป่าเป้า 37 

5 ชุมชนบ้านสันจ าปา แม่สรวย 51 

 รวม  159 
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รายชื่อโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ต าบล ผู้บริหาร 

1 บ้านแม่ต  า แม่สรวย นายกิตติศักดิ ์ อัครสริิธีรกุล 

2 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย นายปราการ  เหมยเมืองแก้ว 

3 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า นายชูชาติ   ชัยศรี 

4 พานพสกสวัสดิ ์ พาน นายชัย  สันกว๊าน 

5 บ้านฮ่างต่ า เวียงป่าเป้า นายสมบญุ   เสาร์ปา 

6 บ้านวังวิทยา ป่าแดด นายถวิล   สุริยะ 

7 ป่าแดงวิทยา พาน นายราชัน    มานะกิจ 

8 บ้านทุ่งม่าน เวียงป่าเป้า นายจัตุพล  นันทโภคิน 

9 โป่งแพร่วิทยา แม่ลาว นายระพิพงษ ์  ไชยลังกา 

10 ชุมชนบ้านสันจ าปา แม่สรวย นายสวง   กองจักร 
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บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดที่ก าหนดเป็นส านกังานในพื้นที่พิเศษ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

1 บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง แม่สรวย 

2 บ้านปางหก ท่าก๊อ แม่สรวย 

3 บ้านปางหลวง ท่าก๊อ แม่สรวย 

4 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก แม่สรวย 

5 ดอยเวียงวิทยา วาวี แม่สรวย 

6 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย 

7 บ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย 

8 บ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย 

9 เวียงผาวิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย 

10 ปางมะกาดวิทยา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า 

11 ดอยเวียงผาพทิยา เวียง เวียงป่าเป้า 

12 บ้านปางมะขามป้อม สันสลี เวียงป่าเป้า 

13 แม่ตะละวิทยา สันสลี เวียงป่าเป้า 

 

บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โรเรียน อ าเภอ 

1 สันกลางวิทยา พาน 
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รายชื่อโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและยากล าบาก 

พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

1 ริมวัง1 ป่าหุ่ง พาน 

2 ริมวัง2 ป่าหุ่ง พาน 

3 บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง แม่สรวย 

4 บ้านปางหก ท่าก๊อ แม่สรวย 

5 บ้านปางหลวง ท่าก๊อ แม่สรวย 

6 บ้านแม่ผักแหละ ท่าก๊อ แม่สรวย 

7 ห้วยน้ าขุ่นวิทยา ท่าก๊อ แม่สรวย 

8 บ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด แม่สรวย 

9 บ้านห้วยหญ้าไซ ป่าแดด แม่สรวย 

10 บ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด แม่สรวย 

11 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย 

12 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก แม่สรวย 

13 บ้านหนองผ า แม่สรวย แม่สรวย 

14 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย 

15 บ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย 

16 บ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย 

17 บ้านเลาล ี วาวี แม่สรวย 

18 บ้านวาว ี วาวี แม่สรวย 



                   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 83 

 

รายชื่อโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและยากล าบาก 

พ.ศ. 2560 – 2564 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

19 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธ์ิมหาคณุ) วาวี แม่สรวย 

20 โป่งกลางน้ าประชาสรรค ์ วาวี แม่สรวย 

21 บ้านห้วยไคร ้ วาวี แม่สรวย 

22 บ้านแสนเจริญ วาวี แม่สรวย 

23 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย 

24 บ้านห้วยมะซาง วาวี แม่สรวย 

25 บ้านห้วยน้ าเย็น วาวี แม่สรวย 

26 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค๊อก) วาวี แม่สรวย 

27 ดอยเวียงวิทยา วาวี แม่สรวย 

28 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย 

29 บ้านแม่โมงเยา้ วาวี แม่สรวย 

30 เวียงผาวิทยา ศรีถ้อย แม่สราย 

31 บ้านแม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สราย 

32 บ้านห้วยโป่ง แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า 

33 บ้านห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า 

34 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า 

35 บ้านเมืองน้อย(นิมมาเหมินทานุสรณ์) แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า 
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รายชื่อโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและยากล าบาก 

พ.ศ. 2560 – 2564 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

36 บ้านห้วยหินลาดใน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 

37 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 

38 บ้านปางมะขามป้อม สันสล ี เวียงป่าเป้า 

39 แม่ตะละวิทยา สันสล ี เวียงป่าเป้า 

40 บ้านโป่งนก สันสล ี เวียงป่าเป้า 

41 ปางมะกาดวิทยา แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า 

42 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า 

43 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า 

 

รายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school) 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 

1 ป่าแงะวิทยา ป่าแดด 

2 พานพสกสวัสดิ ์ พาน 

3 ชุมชนบ้านป่าก่อด า แม่ลาว 

4 ชุมชนบ้านสันจ าปา แม่สรวย 

5 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า 
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ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุม่/หน่วย 

 

คณะผู้จัดท า 

นางสาววรนันท์ รวมสุข   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที ่

 

 

 

 

 การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

  
นายวรวฒุิ  วุฒิอาภรณ์  

 

        

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
 

 

 

นางประสพสุข  บุญเรืองศรี        หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
 นายสมชาติ  เทพวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล 

 

 

 

นายปิยะพงษ ์ ทองงอก หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
 นางคนึงหา   วงษ์มี               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นางสาวธัญญะสุภางค์ พศุตม์วสธุร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 นายหัสดนิ  เชื้อเมืองพาน      เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นายวชิัย  ดีวงค ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
   

  
 

 

 






