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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา

การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื่อกำหนดแนวทางการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยาไปสู่การปฏิบัติโดยมีทิศทางการพัฒนา 

ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“  องค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ 
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

พันธกิจสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประกอบด้วย 
   1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
   2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
   3) พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลคลแห่งการเรียนรู้  
   4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ บนพื้นฐานความหลากหลาย  
   5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ประกอบด้วย 
  1) มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ และเช่ือมั่นจากผู้รับบริการ 
และประชาชน 
   2) มีรูปแบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
   3) มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการให้บริการ  
   4) มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ  
   5) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
   6) สถานศึกษาในสังกัดมีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   7) สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงตามวิถีของสังคมยุค
ใหม่ (new normal) 
   8) ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ 
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   9) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ 
   10)  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายและท่ัวถึง 
   11)  ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   12)  สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   13)  สถานศึกษาในสังกัดมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภัยในทุกมิติ  
   14)  สถานศึกษาในสังกัดเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยภายใต้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

กลยุทธ ์

 กลยุทธ์การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตามแผนพัฒนา
การศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง ความสามารถ    
ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น         
มืออาชีพ  
   กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  
   กลยุทธ์ที่ 5  น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
   กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน          
งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดสรรงบประมาณ
สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2,200,000 บาท  

2 งบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รวม 24 โครงการ ประกอบด้วย 

800,000 บาท  

 • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 

80,000 บาท  

 • กลยุทธ์ ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน  จำนวน        
9 โครงการ ใช้งบประมาณ 

239,000 บาท  

 • กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ จำนวน 6 โครงการ ใช้
งบประมาณ 

295,000 บาท  

 • กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ จำนวน 2 โครงการ ใช้
งบประมาณ 

58,800 บาท  

 • กลยุทธ์ท่ี 5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จำนวน  
โครงการ ใช้งบประมาณ  

26,000 บาท  

 • กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ จำนวน 4 โครงการ ใช้งบประมาณ 

101,200 บาท  
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คำนำ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 3 ระดับ  

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   
และเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ไปสู่การ
ปฏิบัติขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จนสำเร็จ
ลุล่วงได้ดี 

      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
     ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่  1   
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

 สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาเป็นส่วนราชการสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ได้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ 
ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันท่ี     
17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด     
ช่ือย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
62 เขต ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ   
ได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ           
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ท่ีการศึกษา         
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน     
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ัง
กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้ นท่ี
การศึกษา 

4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทำงานด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้ น  เพื่ อ ให้การปฏิบั ติงานของสำนักงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษาสอดคล้องกับ    
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยาจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
 2.2 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

พะเยาไปสู่การปฏิบัติ 
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3. เป้าหมายรวมของการพัฒนา 
 1) Good Student นักเรียนดี มีคุณธรรมมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต 
 2) Good School โรงเรียนดีมีมาตรฐาน มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ กิจกรรมเด่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี 
 3) Good Teacher ครูดีมีคุณภาพ มีงานวิจัยช้ันเรียน จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดี 
 4) Good Executive ผู้บริหารมืออาชีพ มีหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหาร 
 5) Good Sesa สำนักงานเขตพื้นท่ีมีมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม เป็นองค์กรทันสมัย คุณภาพ
ก้าวไกล โปร่งใส ฉับไวด้วยบริการ 
 
 
 
 
 
 

*************************** 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษามัธยมพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้นำบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาและกฎหมาย นโยบาย      
ท่ีเกี่ยวข้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ดังนี้ 

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เก่ียวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ         
จัดการศึกษา ได้แก่ มาตรา 54 ท่ีรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่ าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการ
และตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ       
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง   

การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าหมายและประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง : มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนด 
 (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  : มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่      
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
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เศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับ
อนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ       
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน     
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและ  
ลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมี สุขภาวะท่ี ดีในทุกช่วงวัย             
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร     
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  : มีเป้าหมาย    
การพัฒนาท่ีให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาชน สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :   
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต     
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  :        
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน           
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน        
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล           
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหล่ือมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม     
มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก       
นิติธรรม 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผน ท่ี จัดทำไว้ เพื่ อ ให้บรรลุเป้าหมายตาม       
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมท้ัง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกั บแผนแม่บทภายใต้     
ยุทธศาสตร์ชาติมี 23 ประเด็นประกอบด้วย  

3.1) ความมั่นคง  
3.2) การต่างประเทศ  
3.3) การพัฒนาการเกษตร  
3.4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
3.5) การท่องเท่ียว  
3.6) การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
3.7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
3.8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
3.9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
3.10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  
3.11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3.12) การพัฒนาการเรียนรู้  
3.13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
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3.14) ศักยภาพการกีฬา  
3.15) พลังทางสังคม  
3.16) เศรษฐกิจฐานราก  
3.17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
3.18) การเติบโตอย่างยั่งยืน   
3.19) การบริหารจัดการน้ำท่ังระบบ  
3.20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
3.21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
3.23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ    
ในด้านต่าง ๆ ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยต้องสอดคล้อง
และเป็นไปทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 12 ด้าน         
ด้านท่ี 12 ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง 
ได้แก่  

1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
3) การลดการเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566– 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ท่ี 13 (พ .ศ. 2566 – 2570) กำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
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5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล       

ในสังคมไทย  
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

6. นโยบายรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีการแถลงต่อท่ีประชุมรัฐสภาในวันท่ี          
25 กรกฎาคม 2562 ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการกำหนดวิสัยทัศน์  
ของรัฐบาลมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21 โดยรัฐบาลได้กำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 6.1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6.2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 6.3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 6.4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 6.5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6.6) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 6.7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 6.8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 6.9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 6.10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 6.11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
  โดยทั้งนี้นโยบายเร่งด่วน 12 ด้านที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุด 
  1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวตักรรม   
  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   
  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
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  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจำ 
  9) การแก้ปัญหายาเสพติด 
  10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล  
  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการ
ดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

7. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นำไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิด       
จนตลอดชีวิตโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
  วัตถุประสงค ์
    1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ         
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม      
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความ
เหล่ือมล้ำภายในประเทศลดลง 
 7.2) ยุทธศาสตร์  
   1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ 
   3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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   5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 7.3) นโยบายและจุดเนน้กระทรวงศึกษาธิการ  
  1) ด้านความมั่นคง 
  2) ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
  5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
  ระดับมัธยมศึกษา : มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษาด้วยจุดเน้น 

▪ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) การต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

▪ จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง
อาชีพ และการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อ     
เป็นมัคคุเทศก์ 

8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 8.1) ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 8.2) ด้านโอกาส 
  8.2.1 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน    
ท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  8.2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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  8.2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.3) ด้านคุณภาพ 
  8.3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ี
จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ    
ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้อง     
ต่อบ้านเมือง 
  8.3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
  8.3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น     
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 
  8.3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 8.4) ด้านประสิทธิภาพ 
  8.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  8.4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี  
  8.4.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ    
และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
  8.4.3 สนับสนุนพื้น ท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  8.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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9. แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2565 
 วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา (Vision) 
 “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
 1) พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมและขยายในพื้นท่ีเป้าหมายใหม่    
 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน     
และขยายมูลค่าการค้าชายแดน 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคง 
ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยู่ร่วมกันในสังคม    
พหุวัฒนธรรม              
 5) ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม    
 6) ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชน
ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

10. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดพะเยา 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดพะเยา มีทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค และมีทักษะเพื่อการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” 
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 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์หลัก  
  1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และเสมอ
ภาค 
  2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
  3) ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดพะเยา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 

 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 
 1) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
 4) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา   
โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 แผนปฏิบัติราชการ 

1)  ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2)  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3)  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้               
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม
ตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

4)  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 
 6) ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มด้วยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 7) สถาน ศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยั่ งยื น 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
   
 

 

************************* 
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ส่วนที่ 3  
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พ.ศ. 2565         
ได้นำบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษามากำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยท้องท่ีจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยาต้ังอยู่ท่ี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ (1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน        
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบ
ภายในและ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ประกาศแบ่งส่วนราชการให้เพิ่ม       
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี  

1) สถานที่ต้ัง 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต้ังอยู่เลขท่ี 23/ 26 ถนนประตูกลอง     
ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5448-1537 โทรสาร 0-5360-1450 
Website : www.sesapy.go.th  E-mail : phayao.secondary36@gmail.com 

 2) อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดกับ  ถนนประตูกลอง ซอย 2 
  ทิศตะวันออก ติดกับ  โรงภาพยนตร์พะเยารามา (เก่า) 
  ทิศตะวันตก ติดกับ  บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                                               ประถมศึกษา เขต 1 
  ทิศใต้  ติดกับ  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
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3) เขตพื้นที่บริการ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีเขตพื้นท่ีบริการในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย   

ท่ี อำเภอ 
เขตการปกครอง 

รูปแบบการปกครอง 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. 

1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 10 4 
2 อำเภอดอกคำใต้ 12 125 - 1 3 7 
3 อำเภอจุน 7 86 - - 5 2 
4 อำเภอเชียงคำ 10 135 - - 4 7 
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - - 1 2 
6 อำเภอปง 7 79 - - 3 6 
7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - - 6 1 
8 อำเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 
9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 

รวม 68 797 1 2 33 36 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2564 

 

4) แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 9 อำเภอ 

จ.พะเยา 
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5) ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
จำนวนประชากรของจังหวัดพะเยา จำแนกตามสำนักทะเบียน 

ลำดับที่ อำเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน (บ้าน) 

1 อำเภอเมืองพะเยา 20,916 22,268 43,184 17,491 

2 อำเภอจุน 8,637 9,540 18,177 7,277 

3 อำเภอเชียงคำ 27,682 27,815 55,497 21,595 

4 อำเภอเชียงม่วน 4,798 4,906 9,704 3,950 

5 อำเภอดอกคำใต้ 18,589 19,547 38,306 14,931 

6 อำเภอปง 19,722 19,648 39,370 12,537 

7 อำเภอแม่ใจ 9,777 10,401 20,178 9,550 

8 อำเภอภูซาง 12,063 12,262 24,325 9,569 

9 อำเภอภูกามยาว 6,073 6,573 12,619 5,057 

จังหวัดพะเยา 225,943 238,562 464,505 197,593 

ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดพะเยาจำแนกตามสำนักทะเบียนกลาง 31 ธ.ค.ปีพ.ศ. 2564 

6)  สถานศึกษาในสังกัด 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีอำนาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ในพื้น ท่ีจังหวัดพะเยา        
บริหารจัดการศึกษากำหนดเป็นสหวิทยาเขต ดังนี้   

▪ ขนาดโรงเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขต 
ขนาดโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ รวมทั้งสิ้น 

1. ภูกามยาว 4 4 - 1 9 โรงเรียน 

2. ภูลังกา 2 6 - 1 9 โรงเรียน 

รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 โรงเรียน 
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▪ จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน) 6 1,801 

ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1499 คน) 10 6,708 

ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) - - 

ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 2 6,079 

รวม 14,588 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

 
                                         แผนภูมิ : แสดงจำนวนนักเรียน และขนาดของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,801

6,708

6,079

จ ำนวนนักเรียน

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน)

ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1499 คน)

ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน)

ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป)
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▪ ข้อมูลของโรงเรียน 

สหวิทยาเขต โรงเรียน จำนวนนักเรียน 

ภูกามยาว 1. พะเยาพิทยาคม (ประธานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา) 3,404 

2. แม่ใจวิทยาคม  794 
3. ดอกคำใต้วิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) 901 
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
(เลขานุการสหวิทยาเขต) 266 
5. ฟากกว๊านวิทยาคม 552 

6. พะเยาประสาธน์วิทย์ 202 
7. งำเมืองวิทยาคม 312 

8. ถ้ำปินวิทยาคม  406 
9. ดงเจนวิทยาคม  588 

ภูลังกา 1. เชียงคำวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) 2,675 

2. ปงพัฒนาวิทยาคม 551 
3. จุนวิทยาคม  952 
4. ภูซางวิทยาคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 735 
5. พญาลอวิทยาคม 306 
6. เชียงม่วนวิทยาคม 528 

7. ฝายกวางวิทยาคม 504 
8. ขุนควรวิทยาคม 309 
9. ปงรัชดาภิเษก 633 

2 18 14,588 
ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 
7.) อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
 อำนาจหน้าที ่
 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
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7.1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ท่ีการศึกษา        
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ   
ความต้องการของท้องถิ่น 

7.2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมท้ัง
กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

7.3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

7.4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

7.5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

7.6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7.7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

7.8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7.9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

7.10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ         
และคณะทำงานด้านการศึกษา 

7.11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ั งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ      
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 การแบ่งส่วนราชการภายใน 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา      
ได้แบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
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(3) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
(4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(5) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(6) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(7) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร 
(9) กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
8.) โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 
 

 
  
                                                      
      

  
  
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 

1.) งานวิชาการ 
2.) งานงบประมาณ 
3.) งานบริหารงานบุคคล 
4.) งานบริการทั่วไป 
 

 

2 สหวิทยาเขต 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด 

การศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ

ประเมิน 
ผลการจัด
การศึกษา 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

กลุ่ม
อำนวยการ 

 

ก.ต.ป.น.  
เขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

กลุ่มกฎหมายและคดี  

 

(1 คน) 

รอง ผอ. สพม.พะเยา 

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพะเยำ 

 

รอง ผอ. สพม.พะเยา 

1 เครือข่าย 
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9.) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     9.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามตำแหน่งและกลุ่ม 

ที่ ตำแหน่ง/กลุ่ม 
อัตรากำลัง(คน) 

หมายเหตุ 
กรอบ มีแล้ว ขาด 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  1 1  0    

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 2 - 
 

3 กลุ่มอำนวยการ - 1 - มาช่วยปฏิบัติราชการจาก 
สพป.ชม.2 1 คน  

4 กลุ่มบริหารงานบุคคล - 1 - มาช่วยปฏิบัติราชการจาก
สพม.ชร. 1คน  

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 1 -  มาช่วยปฏิบัติราชการ 
สพม.ชร. 1 คน 

6 กลุ่มนโยบายและแผน - 1 - มาช่วยปฏิบัติราชการจาก 
สพม.ชร. 1คน  

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 1 - มาช่วยปฏิบัติราชการจาก
สพม.ชร. 1คน   

8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 6 3 3 
 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน - - -   
10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- - -   

11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - -   

12 กลุ่มกฎหมายและคดี - - -   

 รวมทั้งสิ้น 9 11 5  

12 พนักงานราชการ - 6 -   

13 พนักงานอัตราจ้าง 
- กลุ่มการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
- กลุ่มนโยบายและแผน  

- 3 -   

14 นักการภารโรง 1 1 -  

15 ยามรักษาความปลอดภัย 1 1 -  

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.พะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
 

 
 

9.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจำแนกตามจังหวัดและสายงาน 
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ท่ี สายงาน จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 18 

2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 27 

3 ข้าราชการครู 817 

4 พนักงานราชการ 52 

5 ครูอัตราจ้าง 31 

6 บุคลากรสนับสนุนการสอน 34 

7 ลูกจ้างประจำ 23 

รวมทั้งสิ้น 1,002 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.พะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 

10.)   ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ท่ี ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน
(คน) 

จำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2,471 82 

2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2,574 82 

3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2,589 85 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7,634 249 

4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,387 83 

5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,398 82 

6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,261 81 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7,046 246 

รวมทั้งสิ้น 14,680 495 
ทีม่า : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 

ท่ี ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน
(คน) 

จำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2,471 82 

2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2,560 82 

3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2,575 85 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7,606 249 

4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,369 83 

5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,379 82 

6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,234 81 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,982 246 

รวมทั้งสิ้น 14,588 495 
ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

11.) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

รอบการประเมิน 
โรงเรียนเข้ารับกาประเมิน  ได้มาตรฐาน สมศ. 

จำนวน 
(โรงเรียน) 

ร้อยละ จำนวน 
(โรงเรียน) 

รอบท่ี 4 (2559 – 2564) 6 33.33  6 
รอบสถานการณ์โควิด ระยะท่ี 1 5 27.77  5 

รวม 2 รอบการประเมิน 11 61.11 11 
รอการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
7 38.89 - 

รวมทั้งหมด 18 100 11 
         ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พะเยา 
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 11.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 60.33 60.20 
ภาษาอังกฤษ 36.19 38.42 
คณิตศาสตร์ 30.6 29.41 
วิทยาศาสตร์ 31.85 32.05 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 
ของนักเรียนช้ัน ม.3 ท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก กลุ่มท่ีมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา 
2562 มี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 44.25 48.01 

สังคมศึกษา 37.05 37.44 
ภาษาอังกฤษ 28.64 30.13 
คณิตศาสตร์ 26.99 27.94 
วิทยาศาสตร์ 30.84 35.66 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 
ของนักเรียนช้ัน ม.3 ท้ัง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
ทุกกลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสารการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตามลำดับ 

 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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 11.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562  
เปรียบเทียบระดับประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

สพม.พะเยา ประเทศ ผลต่าง เปรียบเทียบระดับประเทศ 
(+/-) 

ภาษาไทย 60.33 55.14 +5.19 

ภาษาอังกฤษ 36.19 33.25 +2.94 

คณิตศาสตร์ 30.6 26.73 +3.87 

วิทยาศาสตร์ 31.85 30.07 +1.78 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี
การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทุกกลุ่มรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทศ 

 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากับ

ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

สพม.พะเยา ประเทศ ผลต่าง เปรียบเทียบระดับประเทศ 

(+/-) 

ภาษาไทย 44.25 42.21 +2.04 

สังคมศึกษาฯ 37.05 35.70 +1.35 

ภาษาอังกฤษ 28.64 29.20 -0.56 

คณิตศาสตร์ 26.99 25.41 +1.58 

วิทยาศาสตร์ 30.84 29.20 +1.64 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี
การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทุกกลุ่มรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากับ

ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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 11.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563  
เปรียบเทียบระดับประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

สพม.พะเยา ประเทศ 
ผลต่าง เปรียบเทียบระดับประเทศ 

(+/-) 

ภาษาไทย 60.2 54.29 +5.91 

ภาษาอังกฤษ 38.42 34.38 +4.04 

คณิตศาสตร์ 29.41 25.46 +3.95 

วิทยาศาสตร์ 32.05 29.89 +2.16 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี
การศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทุกกลุ่มรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทศ 

 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากับ

ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

สพม.พะเยา ประเทศ ผลต่าง เปรียบเทียบระดับประเทศ 

(+/-) 

ภาษาไทย 48.01 44.36 +3.65 

สังคมศึกษาฯ 37.44 35.93 +1.51 

ภาษาอังกฤษ 30.13 29.94 +0.19 

คณิตศาสตร์ 27.94 26.04 +1.9 

วิทยาศาสตร์ 35.66 32.68 +2.98 

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี
การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทุกกลุ่มรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทศ 

 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากับ

ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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• ตารางคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และระดับประเทศ        
ปีการศึกษา 2562 – 2563 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

สพม.พย ประเทศ ผลต่างเมื่อ สพม.พย ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 60.33 55.14 +5.19 60.20 54.29 +5.91 
ภาษาอังกฤษ 36.19 33.25 +2.94 38.42 34.38 +4.04 
คณิตศาสตร์ 30.60 26.73 +3.87 29.41 25.46 +3.95 
วิทยาศาสตร์ 31.85 30.07 +1.78 32.05 29.89 +2.16 

เฉลี่ย 4 วิชา 39.75 36.30 +3.45 40.02 36.01 +4.01 

• ตารางคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และระดับประเทศ            
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 
สพม.พย ประเทศ ผลต่าง สพม.พย ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 44.25 42.21 +2.04 48.01 44.36 +3.65 
สังคมศึกษาฯ 37.05 35.70 +1.35 37.44 35.93 +1.51 
ภาษาอังกฤษ 28.64 29.20 -0.56 30.13 29.94 +0.19 
คณิตศาสตร์ 26.99 25.41 +1.58 27.94 26.04 +1.90 
วิทยาศาสตร์ 30.84 29.20 +1.64 35.66 32.68 +2.98 

เฉลี่ย 5 วิชา 33.55 32.34 +1.21 35.83 33.78 +2.05 

ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พะเยา 
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12.) ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ  
(ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
(ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย 

ดีเย่ียม 

                ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) 

- 

                ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

- 

                    4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 6 - 

                    4.2 ระดับมัธยมศึกษาท่ี 3 ดีเย่ียม 

                    4.3 ระดับมัธยมศึกษาท่ี 6 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดี 

                  ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

                    4.1 เด็กพิการเรียนรวม ปรับปรุง 

                    4.2 เด็กด้อยโอกาส ดีมาก 

                    4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษามีผลงาน 
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเย่ียม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีเยี่ยม 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.พะเยา 
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13.) ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมคิุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมใ่นทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 80 - 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ชั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมขึ้น บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชวีิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ร้อยละ 80 - 
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 80 บรรล ุ
กลยุทธ์ท่ี 4 กาสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคบัเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 - 
ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563ได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 บรรล ุ

กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

หมายเหตุ: กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาใชข้้อมูลจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 
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14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/ 
อุปสรรค (-) 

1. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  (S) 
 

1) ชุมชนของเขตบริการ สพท. มีอาชีพท่ีหลากหลาย ทำให้มีรายได้
ส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

+ 

2) ชุมชนของเขตบริการ สพท. ส่วนใหญ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณี  
ท่ีดีงาม มีความรักสามัคคี ในกลุ่มเครือญาติก่อให้เกิดพฤติกรรม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

+ 

3) วัฒนธรรมการแสดงความเคารพและศรัทธาในผู้อาวุโสของชุมชนใน
พื้นท่ีส่งผลต่อการมีสัมมาคารวะของเด็ก เช่ือฟังยอมรับต่อการอบรม
ส่ังสอนของครู 

+ 

4) สถาบันครอบครัวของชุมชนพื้นท่ีจังหวัดส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง
ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนได้อย่าง
มุ่งมั่นต้ังใจ 

+ 

5) ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ของชุมชนจังหวัดพะเยา 
ส่งผลให้ทำให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

+ 

1) อัตราการเกิดของประชาชนลดลงทำให้จำนวนนักเรียนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลต่อการบริหารจัดการและการรับอุดหนุนงบประมาณราย
หัวลดลง 

- 

2) ทักษะในวิชาชีพของประชาชนหลายกลุ่มในพื้นท่ีจังหวัดมีความ
เหล่ือมล้ำในเรื่องรายได้ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการรับการศึกษา 

- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/ 
อุปสรรค (-) 

 3) การได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีไม่เหมาะสมของ
ประชาชนบางกลุ่ม ส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมเปล่ียนไปท่ีไม่
เหมาะสมและเป็นอย่างท่ีไม่เหมาะสมกับนักเรียน 

- 

4) ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก ความยากจน ส่งผลให้
สถานศึกษาต้องเพิ่มความดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน   
ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องท่ีสถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ 

- 

5) ประชาชนพื้นท่ีจังหวัดบางส่วนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ราคาตกต่ำ ส่งผลเกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพน้อยลง 
และส่งผลต่อการศึกษาของบุตรหลาน 

- 

2. ด้านเทคโนโลยี 
(T) 

1) ความทันสมัยของเทคโนโลยีส่งผลให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำประหยัดเวลา งบประมาณและนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

+ 

2) นโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและ
สามารถใช้ติดต่อส่ือสารได้ทุกทีทุกเวลา 

+ 

3) นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมีคุณประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนส่งผลให้ผู้เรียนก้าวทันโลกแห่งการเปล่ียนแปลง 

+ 

4.) ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ครูและบุคลากรสามารถนำมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน 

+ 

1) การเข้าถึงบริการเทคโนโลยีเป็นอุปสรรค ให้กับผู้ปกครอง        
และนักเรียนในการจัดหาและนำมาใช้ในการเรียน (สพม. และโรงเรียน
จัดหาแหล่งการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีบ้านให้แก่นักเรียน) 

- 

2) ผู้ปกครองมีรายสามารถสนับสนุนให้เด็กใช้ส่ือและเทคโนโลยีใน   
ทำให้นักเรียนบางส่วนใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้องเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
สังคม 

- 

3) ความหลากหลายของส่ือและเทคโนโลยี ส่งผลในการนำไปใช้ในทาง
ท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เช่น เว็บการ
พนัน ส่ือสามก ฯลฯ 

- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
โอกาส (+)/ 
อุปสรรค (-) 

3. ด้านเศรษฐกิจ
(E) 
 

1) อาชีพของผู้ปกครองมีความหลากหลายสามารถสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

+ 

2) ภาวะทางเศรษฐกิจดีของผู้ปกครองบางส่วนมีศักยภาพในการส่ง
บุตรหลานไปเรียนเสริม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
เป็นผลดีต่อสถานศึกษา 

+ 

1) สภาพความแตกต่างของพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ส่งผลให้ ประชากร
บางส่วนมีรายได้จากประกอบอาชีพท่ีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษา 

- 

2) สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อการสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน 

- 

3) การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เพียงพอ ส่งผล   
ทำให้ สพม.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการและขาดความต่อเนื่องการดำเนินงานของหน่วยงาน 

- 

4. ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(P) 

1) รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.มีนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สามารถมาแปลงสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน  

+ 

2) กระทรวง และ สพฐ.มีการกระจายอำนาจในการบริหาร มายัง 
สพท.และ รร.ทำให้มีการบริหารงานท่ีคล่องตัว 

+ 

1) การกำหนดมีโครงสร้างหน่วยงานทางการศึกษาเพิ่มข้ึน ซ้ำซ้อน   
ทำให้มีภาระงานท่ีซ้ำซ้อน ส่งผลต่อกระบวนการบริหารจัดการท่ีล่าช้า 
ส้ินเปลืองงบประมาณ 

- 

2) นโยบายด้านอัตรากำลังท่ีปรับอัตรากำลังบางตำแหน่งของ สพท.ทำ
ให้อัตรากำลังลดลงส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 

- 

3) การกำหนดนโยบายการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
การเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และขวัญกำลังใจ 

- 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้าน ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง (+)/ 
จุดอ่อน (-) 

1. ด้านโครงสร้าง
และนโยบายของ
เขตพื้นที่
การศึกษา (s1) 

1) สพท. มีโครงสร้างและมีการกำหนดกรอบภาระงานอย่างชัดเจน
ส่งผลให้การทำงานมีการตรวจสอบกล่ันกรองและติดตามกำกับ       
ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+ 

1) ด้วย สพม.พะเยา ได้เริ่มต้ังองค์กรในระยะเริ่มแรก ยังไมไ่ด้รับ   
การจัดสรรอัตรากำลังตามกรอบอัตรา ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

- 

2. ด้านผลผลิต
และการบริการ 
(s2) 
 

1) การให้บริการของ สพท. สะดวกรวดเร็วทั่วถึง เนื่องจากมีระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศและการส่ือสารหลากหลายช่องทางและ     
มีบริการ one stop-service  

+ 

2) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพ 

+ 

3. ด้านบุคลากร 
( m1) 
 

1) บุคลากรของกลุ่มต่างๆ มีคุณภาพ มุ่งมั่น ต้ังใจ ในการให้บริการ
ส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีมีคุณภาพ     
(ใช้ รร.เป็นฐานในการทำงานแต่ละเรื่อง) 

+ 

2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อ
นโยบาย จุดเน้นของ เขตพื้นท่ี และต้นสังกัด ทำให้การพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามท่ีกำหนด 

+ 

 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มี
ความรู้ความสามารถ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ 

+ 

 1) อัตรากำลังของ สพม. ยังไม่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลัง ทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าท่ี  

- 

 2) เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูท่ีมีการเปล่ียนแปลง             
มีผลกระทบต่อการขาดแคลนครูในสาระวิชาท่ีต้องการ 

- 
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ด้าน ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง (+)/ 
จุดอ่อน (-) 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ
การเงิน (m2) 
 

1) การบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุของ สพท. มี
ประสิทธิภาพและมีความผิดพลาดน้อย เนื่องบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและความรับผิดชอบ 

+ 

2) การบริหารจัดการด้านการเงินท่ีได้รับการจัดสรรสู่สถานศึกษาตาม
หลักธรรมมาภิบาล ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

+ 

 3) การเบิกจ่ายงบประมาณของ สพท. เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะมี
การกำกับ ติดตาม เร่งรัด 

+ 

 1) การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่คล่องตัว เนื่องจาก สพม.พะเยา ไม่ได้
เป็นหน่วยเบิกตรง 

- 

5. ด้านวัสดุ
ทรัพยากร (m3) 

1) การบริหารจัดการด้านการเงินท่ีได้รับการจัดสรรสู่สถานศึกษาตาม
หลักธรรมมาภิบาล ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

+ 

1) การปฏิบัติของบุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติเต็มตารมศักยภาพใน
บางเรื่อง เนื่องจาก ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  

- 

6. ด้านการบริหาร
จัดการ (m4) 
 

1) การบริหารจัดการ สพท. มีความเช่ือมั่นและไวว้างใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดในการบริหารจัดการ 

+ 

2) การบริหารจัดการระหว่าง สพท.กับโรงเรียน เป็นอย่างมี 
ธรรมาภิบาล เนื่องจาก สพท. มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ท่ีมีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มโรงเรียน ในการ
พิจารณาต้องตัดสินใจ ในทุกภารกิจของ สพท. 

- 

 
********************** 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางของแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 การพัฒนาการศึกษาของเขตพื้น ท่ีการศึกษา จากการนำบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี              
พ .ศ .2561 - 2580 แผนพัฒ นาการศึกษาชาติ  พ .ศ .2560  - 2579  น โยบายและ จุด เน้ น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกการจัดทำ
แผนปฏิบัติของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์      
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำ
เป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา     
โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) เป็นฉบับทบทวน 2563 - 2565 นำสู่การปฏิบัติ  
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 โดยมีวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด       
ค่าเป้าหมาย และโครงการกิจกรรม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ  

 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

  1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
  3) พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลคลแห่งการเรียนรู้ 
  4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ บนพื้นฐานความหลากหลาย 
  5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
  1) มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมั่นจาก
ผู้รับบริการ และประชาชน 

2) มีรูปแบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3) มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการให้บริการ 
4) มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ 
5) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
6) สถานศึกษาในสังกัดมีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงตามวิถีของ

สังคมยุคใหม่ (new normal) 
8) ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ 
9) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
10) ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายและท่ัวถึง 
11) ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
12) ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสามารถสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
13) สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 
14) สถานศึกษาในสังกัดมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความปลอดภัยในทุกมิติ 
15) สถานศึกษาในสังกัดเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยภายใต้ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ (Strategy) 
    กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    กลยุทธ์ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
    กลยุทธ์ 3  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
    กลยุทธ์ 4  การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 
    กลยุทธ์ 5  น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    กลยุทธ์ 6  พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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นโยบายและจุดเนน้ ของ สพม.พะเยา ปีงบประมาณ 2565 
 

กลยุทธ์หลัก สพม.พะเยา 

 

นโยบายและจุดเนน้ เป้าหมาย 
PHAYAO MODEL 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ทุกโรงเรียนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ผู้เรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ 3  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพ 

ทุกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง  

บุคลากรคุณภาพ 

กลยุทธ์ 4  การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ 

โรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ 5  น้อมนำศาสตร์พระราชาในการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ภูมิทัศน์สงบ ปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ 
เป็นมิตรส่ิงแวดล้อม 

โรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ 6 พัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ทุกโรงเรียนเป็น 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม 

โรงเรียนคุณภาพ 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ 

ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2564 2565 

1 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปล่ียนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ ทุก
รูปแบบ 

N/A 85 KPI สพฐ. 
ปี 2564 – 

2565  

2 สถานศึกษามีแผน/มาตรการ
ในการจัดการภัยพิบัติ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติช้ำรองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ตำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

N/A 80  

3 บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
จัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด
สู่โรงเรียนได้ 

ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำ
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียน
ได้ 

N/A 80  
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กลยุทธ์ 2   การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 2564  2565 

1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 

N/A 80 KPI สพฐ. 
ปี 2564 – 

2565 

 

2 สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป 

N/A 90  

3 ผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่ม
จากปีการศึกษา ท่ีผ่านมา  

N/A 50  

4 สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

N/A 70  

5 สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามพหุปัญญา 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามพหุปัญญา 

N/A 80 
 

5 นักเรียนในสังกัดได้รับการคัด
กรองเพื่อพฒันาพหุปัญญา
รายบุคคล 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับ
การคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

N/A 10  
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ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2564 2565 

6 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

N/A 10 KPI สพฐ. 
2564 - 
2565 

 

กลยุทธ์ 3  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 2564  2565 

1 ครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

ร้อยละของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

N/A 90 KPI สพฐ. 
2564 - 
2565 

 

กลยุทธ์ 4  การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง  มีคุณภาพ 

ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2564 2565 

1 กลุ่ม/หน่วยใน สพม.ในสังกัด
มีระบบบริหารจัดการท่ีเป็น
ดิจิทัล 

ร้อยละของกลุ่ม/หน่วยมี
ระบบบริหารจัดการท่ีเป็น
ดิจิทัล 

N/A 80 KPI สพฐ. 
2564 - 
2565 

2 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
บริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล 

ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการท่ีเป็น
ดิจิทัล 

N/A 80  
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กลยุทธ์ 5  น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
 2564  2565 

1 สถานศึกษาในสังกัดจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ร้อยละร้อยของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ความตระหนัก ในการ   
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

N/A 80 KPI สพฐ. 
2564 - 
2565 

2 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยในทุกมิติ 

ร้อยละร้อยของ
สถานศึกษาและ สพท. มี
นโยบายและมาตรการการ
บริหารจัดการท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

N/A 80  

 

กลยุทธ์ 6  พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2564 2565 

1 สพม.พะเยามีคะแนนการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ท่ี 
สพฐ.กำหนด 

ร้อยละคะแนนการประเมนิ 
ITA 

N/A 85 KPI สพฐ. 
ปี 2564 – 

2565 

2 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตาม
ความจำเป็น 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็น
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตาม
ความจำเป็น 

N/A 80  
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ท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2564 2565 

3 ผู้เรียนท่ีด้อยโอกาสได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

8.28 10  

  อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น สพฐ.พื้นฐาน 

 70  

 
 

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



[49] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส่วนที่ 5 
รายละเอียดแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ดังนี้  

ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
      1.1 งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) 
      1.2  งบดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

3,000,000 
 

2,200,000 
   800,000 

2 งบพัฒนาจังหวัดพะเยา 
      2.1 โครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE 
PHAYAO) 
      2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2,382,410 
1,737,610 

 
644,800 

รวมทั้งสิ้น 5,382,410 
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1. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 1.1) งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 

ท่ี รายการ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ตค.-ธค.64) (มค.-มีค.65) (เมย.-มิ.ย.65) (กค.-กย.65) 

ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ      

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าเช่าท่ีพัก/ค่าพาหนะ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2 ค่าวัสดุสำนักงาน 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

4 กำจัดขยะมูลฝอยและกำจัดปลวก 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/
บำรุงรักษา (ค่าเปลี่ยนยาง/ค่าถ่าย
น้ำมันเครื่อง หล่อลื่น) 

25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

8 ค่าน้ำมันรถ 25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

9 ค่าทำงานนอกเวลา 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

10 
ค่าจ้างเหมาอัตราจ้างปฏิบัติงานและ 
พนักงานขับรถสำนักงาน 9 ตำแหน่ง 

970,200 242,550 242,550 242,550 242,550 

รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,536,200.00 384,050 384,050 384,050 384,050 

ข ค่าสาธารณูปโภค      

1 ค่าประปา 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

2 ค่าไฟฟ้า 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3 ค่าไปรษณีย์ 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 244,000 61,000 61,000 61,000 61,000 

ค ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ง สำรอง (งบกลาง) โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสำนักงาน
เขต 

419,800 104,950 104,950 104,950 104,950 
 รวมทั้งสิ้น 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

หมายเหตุ  :  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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 1.2)  งบดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์    
6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณจำนวน 800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณแต่ละรายการ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ     
 1) การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ รร. ในสังกัด สพม.พะเยา 35,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาการสอนภาษาไทย 45,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

  

  
  3) พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล        21,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

      34,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  5) นิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

      34,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  6) พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

     60,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  7) ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ของนักเรียน แข่งขันงานวิชาการ ศิลปะหัต
กรรมนักเรียน (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) 

     30,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  8) ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี
งบประมาณ 2565 

     20,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนในสังกัด ประจำปี
งบประมาณ 2565 

     20,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  10) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้
บำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา 

      20,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพ 

  

  
  11) การกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณโรงเรียนหน่วยเบิกจ่าย

ตรง  
     10,000  บริหารการเงินฯ 

  12) พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

     50,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ทางไกล 

  13) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษา       96,800  อำนวยการ 

  14) การจัดการประกวดรางวัล OBEC Awards ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 

      35,000  พัฒนาครูฯ 
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ที่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

  15) ส่งเสริมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

     30,000  พัฒนาครูฯ 

  16) การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

50,000 บริหารงาน
บุคคล 

 
17) การบริหารจัดการงานบุคคล สพม.พะเยา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

50,000 บริหารงาน
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แกผู่้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

  

  
  18) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      20,000  ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

   
19) โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ      26,000  ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ     

  20) การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

     13,200  อำนวยการ 

  21) การตรวจสอบภายในเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

     25,000  อำนวยการ 

 
22) การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

12,000 อำนวยการ 

  23) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565       43,000  นโยบายและ
แผน 

  24) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

      20,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ทางไกล 

รวมทั้งสิ้น 800,000    



[53] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

         
 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของ รร.  
ในสังกัด สพม.
พะเยา 

เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  

1) ร้อยละ 75 ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ดำเนินงานตามแผนการ
ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ประจำปี
การศึกษา 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอย่างน้อย 
1 รายวิชาของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการ
ของคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2565สูงขึ้น 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงสามารถใช้
ประโยชน์จากคลังข้อสอบ 
O-NET เพื่อการยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET) 

1) การนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
2) การยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2565 ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3) การจัดทำคลังข้อสอบ 
O-NET 

       35,000  

    

       35,000  

  

น.ส.รัมภณฏัฐ์ 
อภิวัฒน์ภิญโญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

       
 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

2 ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาการ
สอนภาษาไทย 

1) เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้กับครูแกนนำซึ่งเป็น
ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและการ
นำไปขยายผลให้กับครูผู้สอน
ภาษาไทยในโรงเรียน 
2) เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
การจัดการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็น ด้านความฉลาดรู้เร่ือง
การอ่าน (Reading Literacy) 

1) 
1.1. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น 
ม.ตอนต้นของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.พะเยา จำนวน 
40 คน ได้รับการอบรมให้
เป็นครูแกนนำให้มีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถะ
การอ่านขั้นสูงสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น       
ม.ตอนต้น ในการดำเนินงาน
พัฒนาสมรรถะการอ่านขั้นสูง
สำหรับนักเรียนชั้น ม.
ตอนต้นและสามารถนำไป
ขยายผลให้กับครูผู้สอนใน
โรงเรียนในสังกัด 
1.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 18 โรง ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูง การจัดการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็น  

ระยะที่ 1 เตรียมการ/วาง
แผนการดำเนินงาน 
ระยะที่ 2 ดำเนินการตาม
แผน 
ระยะที่ 3  ติดตาม/
ทบทวน  
ระยะที่ 4  ปรับปรุง/
พัฒนา   

     45,000  420 44,580     น.ส.รัมภณฏัฐ์ 
อภิวัฒน์ภิญโญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 2 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

(ต่อ)     2) 
2.1. ร้อยละ 80 ของครูแกน
นำซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนด้านการพัฒนา
สมรรถะการอ่านขั้นสูงให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและนำไปขยายผล
ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนใน
สังกัดครูแกนนำและครู
เครือข่ายการขยายผลการ
จัดการเรียนรู้ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินคุณภาพ
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร2.2. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูง มีสมรรถนะที่จำเป็น 
ด้านความฉลาดรู้เร่ืองการ
อ่าน (Reading Literacy) 
สูงขึ้นหลงัเรียน 

            น.ส.รัมภณฏัฐ์ 
อภิวัฒน์ภิญโญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

3 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่
โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล  

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. 
OBECQA ในระดับ SCQA และ
ระดับ OBECQA 
   

1) ร้อยละ 100  ของ
สถานศึกษาในสังกัด ที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
ปีงบประมาณ2565  ได้ผ่าน
การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. OBECQA ระดับ 
SCQA 
2) ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด ที่ผ่าน
การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. ระดับ SCQAผ่าน
การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. ระดับ OBECQA 

1) กิจกรรมการประชุม
ชี้แจงกรอบการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการ 
2) กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
(Coaching and 
Mentoring)  โดยการ 
3) กิจกรรมแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
ประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบ ScQA 
4) รายงานผล 

       21,000         17,320        3,680    นางอุไร 
จันทร์ซางเพ็ญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน
คณะกรรมการ
การติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล
และนิเทศ
การศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

1.) เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศติดตาม (ก.ต.ป.น.) ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดให้ได้ตามนโยบายและตาม
มาตรฐาน 

1) ร้อยละ100
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) ของ สพท.ได้รับ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การดำเนินงานสามารถ
ร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขต
พื้นที่ได้ตามนโยบายและ
ตามมาตรฐาน 
2) ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.
พะเยา ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3) ร้อยละ 100 สพท.ได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ
รองรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 

1) กิจกรรมการประชุม
ชี้แจงกรอบการดำเนินงาน 
2) กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการ 
3) กิจกรรมจัดประชุ
คณะอนุกรรมการ 
4) นิเทศติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศของ
อนุกรรมการ 
5) รายงานผล 

       34,000         17,000        17,000  นางอุไร 
จันทร์ซางเพ็ญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

      
 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

5 นิเทศการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา โดย
ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัดตาม
ประเด็นดังต่อไปน้ี 
  (1) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  (2) หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรในระดับชั้นเรียน 
  (3) การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  (4) การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน  
  (5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อและเทคโนโลย ี
  (6) นโยบายสพฐ./สพม. 

1.) ร้อยละ100ของจำนวน
สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในภาค
เรียนที่2/2564 และ ภาค
เรียนที่ 1/2565  
2.) ร้อยละ 100 ของจำนวน
สถานศึกษาที่ได้รับการ
ติดตามหลังการนิเทศติดตาม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ในภาคเรียน
ที่2/2564 และ ภาคเรียนที่ 
1/2565    
3.) สถานศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบท 

1) กิจกรรมการประชุม
ชี้แจงกรอบการดำเนินงาน 
2) กิจกรรมสร้างเคร่ืองมือ
นิเทศ 
3) กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
4) กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
และรายงานผล 

       34,000         16,610        1,000      16,610 
  

นางอุไร 
จันทร์ซางเพ็ญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

6 พัฒนา
สมรรถนะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

1) เพื่อพัฒนาผุ้เรียนให้มีทักษะ
จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างประสิทธิผล 
2) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เทคนิค วิธีการการจัดการ
เรียนรู้ ในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
เรียนที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
3) เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในชั้นเรียน 

1) ร้อยละ 90 ของจำนวน
สถานศึกษาที่มีพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 
2) ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 

1) กิจกรรมการประชุม
ชี้แจงนโยบายโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2) กิจกรรมอบรมพัฒนา
ครูและบุคลากรครูที่
เก่ียวข้อง 
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4) กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
และรายงานผล 

       60,000            60,000    นางอุไร 
จันทร์ซางเพ็ญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

7 ส่งเสริม
ทางด้าน
วิชาการ ของ
นักเรียน 
แข่งขันงาน
วิชาการ ศิลปะ
หัตกรรม
นักเรียน 
(ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ) 

1) เพื่อสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมสำหรับ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ในระดับเขต
พื้นที่  
2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนไปแขง่ขันศิลปหัตถกรรม
ในระดับภาคเหนือ 
3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมงาน
ศิลปหัตถกรรมแก่นักเรียนและ
บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
4) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้แสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศด้าน
วิชาการ ศิลปหัตถกรรม และ
เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

1.) จำนวนนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ที่ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.) จำนวนนักเรียนเป็น
ตัวแทนไปแขง่ขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคเหนือ ครบทุกกลุ่ม
สาขาวิชาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1) แจ้งนโยบายการจัดการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  
คร้ังที่ 70 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
2) การจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 70 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/ระดับภูมิภาค 
3) สรุปผลการเตรียม
ความพร้อมการจัดการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังที่ 70 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

       30,000            30,000  นางสุทรา 
เชียงแสน 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

8 ส่งเสริม
สถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยา
เสพติดและ
อบายมุข 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
2) เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขทัง้ใน
และนอกสถานศึกษา 
3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข ปัจจยัเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาในสังกัด 
4) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไป
พัฒนาและสร้างกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาในสังกัด 
5) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ทั้ง
ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ 

1) ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
โครงการและมีผลการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจำปีการศึกษา 
2565 อยูใ่นระดับดีมาก  
2) จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า 
มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมท่ี 1  แจ้ง
นโยบายแก่สถานศึกษาใน
สังกัด 
กิจกรรมท่ี 2 คัดกรอง
นักเรียน ประจำภาคเรียน
ที่ 2/2564 
กิจกรรมท่ี 3 แจ้งโรงเรียน
ในสังกัดประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 4 คัดกรอง
นักเรียน ประจำภาคเรียน
ที่ 1/2565 
กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุง
ข้อมูล 
กิจกรรมท่ี 6 ยกย่องเชิดชู
เกียรติโรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
กิจกรรมท่ี 7 สรุปผลการ
ดำเนินการ  

       20,000           5,000         15,000  นางสุทรา 
เชียงแสน 
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[62] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

9 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของ
นักเรียนใน
สังกัด ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

1) เพื่อประเมินภาวะซึมเศร้า
นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาให้
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีศักยภาพ 

1) ร้อยละ90 ของนักเรียนใน
สังกัดที่ได้รับการประเมิน
ทางสุขภาพจิต 
2) ร้อยละ80 ของครู
นักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถให้
คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นครู
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
ได้ 
3) ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ในสังกัดได้รับการประเมิน
ทางสุขภาพจิต และนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้
และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
4) ร้อยละ 80 ของครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถดูแลช่วยเหลือใน
เบื้องต้นได้ 

1) กิจกรรมการประเมิน
นักเรียนทางสุขภาพจิต
ประจำภาคเรียน 
2) กิจกรรมการอบรม
พัฒนาครูนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา 
3) การติดตาม 
ประเมินผล 

       20,000         20,000       น.ส.กรรณิการ์ 
สุรัตน์  
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[63] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

10 ส่งเสริมและ
พัฒนา
กิจกรรม
ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด 
และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่บรรจุใหม่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เป็นมีวุฒิทางลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่เบื้องต้น (BTC) ขึ้น
ไปทุกคน 
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บงัคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ 
ความสามารถในวิชาการลูกเสือ 
และสามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน  
3) เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ มีระเบียบ วินัย มี
ความรัก ความสามัคคี ความ
เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการ
บำเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริม 

1) ร้อยละ 100 ของเข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านการอบรม
เป็นผู้บังคบับัญชาลูกเสือ
เบื้องต้น (BTC) 
2) ร้อยละของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดกิจกรรม
สอดคล้องมาตรการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
3) ร้อยละของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี     
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ มีระเบียบ วินัย มี
ความรักความสามัคคี ความ
เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการ
บำเพ็ญประโยชน์ และสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต ให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
4) ร้อยละของสถานศึกษา 
ได้รับการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาตามแผนการ
นิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำผลการนิเทศ
มาใช้ในการพัฒนาการได้  

กิจกรรมท่ี 1 การประชุม
ดำเนินงานลูกเสือ เนตร
นารี สพม.พะเยา 
กิจกรรมท่ี 2 ฝึกอบรม
ผู้บังคบับัญชาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ (BTC) 
จำนวน 30 คน(4วัน 3 
คืน) 
กิจกรรมท่ี 3 โครงการ
ประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ฯ 
ประจำปี 2565 
กิจกรรมท่ี 4 เข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี 
หรือ งานชุมนุมยุวกาชาด 
ระดับภูมิภาค 
กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล  

       20,000    

  

     15,000         5,000   น.ส. กฤษณา 
จินะวงค์  
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[64] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

11 การกำกับ 
ติดตาม การ
บริหาร
งบประมาณ
โรงเรียนหน่วย
เบิกจ่ายตรง 

1) เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ายตรง ปฏิบัติงานตาม
ระบบต่าง ๆ ที่กระทวงการคลัง
กำหนดและข้อมูลทางบัญชีใน
ระบบ GFMIS ผ่านเกณฑ์
ประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
2) เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีใน
ระบบ GFMIS ในภาพรวมของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
เชื่อถือได้   

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ได้ถูกต้องตาม
กระทรวงการคลังกำหนด 
2) ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ 
ส่งผลให้ภาพรวมของ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และเชื่อถือได้ 

1) กิจกรรมการกำกับ 
ติดตามการบริหาร
งบประมาณโรงเรียน
หน่วยเบิกจ่ายตรง
กิจกรรม 

       10,000            10,000    น.ส.กาญจนา 
ธรรมสอน 
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[65] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

12 พัฒนา
ระบบงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา
พะเยา 

1.) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินแนว
ใหม่และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามค่า
เป้าหมายที่กำหนดและมีความ
พร้อมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 3.) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้
(Knowledge Management:KM) 
และพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 4.) เพื่อนิเทศ ตดิตาม ระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใน
สังกัดให้สามารถขับเคลื่อนงาน
ประกันคุณภาพตามรปูแบบแนว
ทางการประเมินแนวใหม่ 

1) ร้อยละ 80มีรายงาการ
สังเคราะหรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาใน (SAR) 
2) ร้อยละ 80โรงเรียนใน
สังกัดผ่านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) ร้อยละ 80ครูโรงเรียนใน
สังกัดมีความรู้ในด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1) การพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
2) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมการประเมิน
ภายนอก 
3) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสังเคราะห
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
4) จัดทำเล่มรายงานการ
สังเคราะห์ SAR สพม.
พะเยา ปีการศึกษา 2564 

       50,000         22,600      27,400     นายนิธิวัฒน ์
อินทสิทธิ ์ 
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[66] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

13 อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใน
การศึกษา 

1.)  เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมตาม
ความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ  
 2.)  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่
ดีต่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และใน
สถานศึกษา เพื่อจะได้มีร่างกาย
และจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.)  เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พัฒนาตนเอง  

ผลผลิต (Outputs) 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้จากการ
ฝึกอบรมตามความถนัดและ
วิชาที่รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสามารถนำความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผน
โครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 ดำเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษา 

       96,800             96,800   นายรุ่งศักด์ิ 
ชัยชนะสีพล ี
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[67] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดการ
ประกวดรางวัล 
OBEC 
Awards ระดับ
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประจำปี
การศึกษา 
2564 

1) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ภายในสังกัดหน่วยงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยมและมีความประพฤติ
ในการครองตน ครองคน ครอง
งาน เป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นที่
ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพใน
สังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับบคุลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงาน 
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บคุลากร
ในสังกัดที่ส่งผลงานเข้ารับรางวัล 
OBEC AWARDS ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดแข่งขันระดับภาค และ
ระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น 
เป็นที่ประจักษ์ 

ผลผลิต (Outputs) 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ส่งผลงาน
เข้าประกวดไม่ต่ำกว่า 30 
รายการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ได้เข้า
ร่วมการประกวดเป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เข้าร่วมการประกวดระดับ
ภาค และระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

1) กิจกรรมวางแผน
โครงการ 
2) กิจกรรมการนำส่ง
ผลงานการประกวดให้
เจ้าภาพการประกวด
ระดับภาค 

        35,000         27,600         7,400     1.) น.ส. รัมภณฏัฐ ์
อภิวัฒน์ภิญโญ 
2) น.ส. สมหทยั 
บุญเรือง  
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[68] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

(ต่อ) 
 

4) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
5) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา และบุคลากรใน
สังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกทุก
ระดับเพื่อเผยแพร่ผลงาน ความ
ดี ต่อสาธารณชนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 



[69] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

15 ส่งเสริม
ศักยภาพ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พะเยา 

1) เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สร้างความศรัทธาในวิชาชพี สร้าง
ความตระหนักในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานของ
ตนเองมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
และพัฒนาระบบแรงจูงใจ ใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ โดยใช้ผลการประเมินตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement: 
PA) 
3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดให้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
อย่างต่อเน่ือง 

ผลผลิต (Outputs) 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท
ในสังกัด 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1). ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทในสังกัดมีความ
ศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่
สามารถเป็นแบบอยา่งได้ 
และพัฒนาระบบแรงจูงใจ
ให้ได้มาตรฐาน 
2). ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทในสังกัดได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพ ในการ
ทำงานอย่างทั่วถึงและ
ต่อเน่ือง 
3). ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทในสังกัดได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 
2) กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพ และยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

        30,000      14,835       5,055       5,055       5,055  น.ส. รัมภณฏัฐ ์
อภิวัฒน์ภิญโญ 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

16 การบริหาร
จัดการ
พนักงาน
ราชการและ
ลูกจ้าง
ชั่วคราวใน
สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาใน
สังกัด 

 เพื่อให้การบริหารจัดการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา เป็นไปอยา่งมี
ระบบ เหมาะสม  มีความ
คล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารจัดการศึกษา 

1) พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏบิัติหน้าที่
ราชการตามกรอบ
อัตรากำลังอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
และสถานศึกษามีพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานตามกรอบ
อัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร 

 1) การทำสัญญาจ้าง

พนักงานราชการและ

ลูกจ้างชั่วคราว 

2) การดำเนินการสรรหา

พนักงานราชการ 

3) การดำเนินการสรรหา

ลูกจ้างชั่วคราวแต่งต้ัง

คณะกรรมการดำเนินการ

คัดเลือก 

4) ดำเนินการคัดเลือก 

50,000  46,000  2,000  3,000   นางศิริพร 
ผูกจิตร 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

17 การบริหาร
จัดการงาน
บุคคล สพม.
พะเยา ให้มี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

1) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมา  
ภิบาล สนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด 
2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและมี
จิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จตาม
หลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
3) เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และความก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) ร้อยละ 100 กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สพม.
พะเยา สามารถดำเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล 
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตาม
กฎระเบียบหลักเกณฑท์ี่ 
ก.ค.ศ. และ สพฐ.กำหนด 
และเป็นไปตามหลักธรรมา  
ภิบาล สนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และโรงเรียน
ในสังกัด 
2) ร้อยละ 100 กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สพม.
พะเยา ส่งเสริมให้บคุลากรมี
ความรู้ความสามารถและมี
จิตสำนึกการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ 
3) ร้อยละ 100 ข้าราชการ
ครูและบุลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความมั่นคงก้าวหน้า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

1) กิจกรรมการวาง

แผนการบริหารงาน

อัตรากำลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

2) กิจกรรมการพิจารณา

การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3) กิจกรรมการพิจารณา

ความดีความชอบ  

4) กิจกรรมการประเมิน

วิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

5) กิจกรรมการจัดทำ

ข้อมูลและลงรายการใน
ทะเบียนประวัติ 

6) กิจกรรมการเสนอขอ

พระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์
 

50,000 4,500 12,000 12,500 16,500 บริหารงานบุคคล 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

17 
(ต่อ) 

การบริหาร
จัดการงาน
บุคคล สพม.
พะเยา ให้มี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

  
7) กิจกรรมการประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 

8) กิจกรรมการดำเนินงาน

เก่ียวกับงานวินัยอุทธรณ์

และการร้องทุกข์ 

 
 

     
บริหารงานบุคคล 
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

18  เสริมสร้าง
ความเข้มแขง็
และพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
ประจำปี 2565 

1) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก

ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่าง

ทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 

หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

2) เพื่อให้ครูสถานศึกษาพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 

ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

3) เพื่อประเมินการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา 

4) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและผ่านเกณฑ์
ประเมินของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา  
2) ร้อยละของสถานศึกษา   
มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่เข้มแข็ง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของนักเรียน
สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเอง และใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกติสุข 

1) กิจกรรมพัฒนาระบบ
ดูแลและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประชุม
ผู้บริหารเพื่อทบทวนผล
การดำเนินงานในปีที่ผ่าน
มา ชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาใน
สังกัด จำนวน 18 โรง 
จำนวน 1 วัน 
2) กิจกรรมพัฒนาครูแนะ
แนวและผู้รับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ครูผู้จัด 
กระบวนการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิต  
3) กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครองในชั้น
เรียนโรงเรียนแกนนำ 
4) คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และครู
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจำปี 2565  

20,000 
  

20,000 
 

นางสุทรา 
เชียงแสน 

ACER
Rectangle
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

19 โรงเรียนสวย
ภูมิทัศน์สดใส 
ปลอดภัยไร้
มลพิษ 

    เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม และเป็นระเบียบ 
สามารถบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวก ในการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ภายใต้มาตรการความ
ปลอดภัยของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
สวย ภูมิทศัน์สดใส 
ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จในการ
ประเมินโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ให้เป็นโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์
สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กิจกรรมท่ี 1 แจ้ง
รายละเอียดการประเมิน
ให้โรงเรียนทราบ   
กิจกรรมท่ี 2 การประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จำนวน 2 วัน  
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
ประเมินโรงเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับเขต
พื้นที่การศึกษา (ประเมิน
เชิงประจักษ์) 
กิจกรรมท่ี 4 ยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการ
ดำเนินการ 
 
 
    

       26,000  26,000 
จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทน 4,320 
2. ค่าใช้สอย 5,700 
3. ค่าวัสดุ 15,980 

(ขอถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ) 

   น.ส. กฤษณา 
จินะวงค์  
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

20 การสร้าง

เครือข่าย

ประชาสัมพันธ์

ของสำนักงาน

เขตพื้นที่

การศึกษา

มัธยมศึกษา

พะเยา และ

สถานศึกษาใน

สังกัด ประจำปี

งบประมาณ 

พ.ศ.2565 
 

1) เพื่อสร้างเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ระหว่าง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยากับโรงเรียนใน

สังกัด และระหว่างสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พะเยากับหน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มี

ความรู้ ความสามารถในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 100 ของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์สามารถ

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1) แต่งตั้งคณะทำงาน และ
ประชุมชีแ้จงแนวทางการ
ดำเนินงาน 
2) พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

จำนวน 50 คน เวลา 1 วัน   

3) สรุปผลการปฏิบัติงานและ

รายงานผล 
 

13,200 
 

13,200 
  

นายรุ่งศักดิ ์
ชัยชนะสีพล ี
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

      
 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

21 การตรวจสอบ
ภายในเพื่อการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการด้าน
งบประมาณ
ของสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พะเยา และ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1.) เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและ
สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา   
2). เพื่อให้ได้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร 
ในการนำผลการตรวจสอบมาใช้
เป็นเครื่องมือประกอบการ
บริหารงาน และตัดสินใจ 
3.) เพื่อให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่
กำหนด 
 4.)  เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการ
หรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมาย และคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ใช้ไป 
  

ร้อยละ 100 ของหน่วยรับ
ตรวจ สามารถปฏิบัติงาน
การเงินบัญชี และพัสดุ ได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

1) แต่งต้ังคณะทำงาน 
ประชุมชี้แจง และจัดทำ
เคร่ืองมือในการตรวจ เวลา 
1 วัน  
2) ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ณ หน่วยรับตรวจ 
3) ประชุมคณะทำงานและ
สรุปผลการปฏิบัติงานและ
รายงานผล เวลา 1 วัน 

25,000 
 

7,830 6,480 10,690 นายรุ่งศักด์ิ 
ชัยชนะสีพล ี
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

      
 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

(ต่อ) 
 

5.)  เพื่อให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้ทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัด และสามารถพิจารณา
สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ์ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[78] 
 

แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

22 การดำเนินงาน
ตามระบบ
ควบคุมภายใน
ของสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พะเยาและ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565  

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในและแนวทางใน

การจัดทำรายงานการควบคุม

ภายใน                           

2) เพื่อให้การดำเนินงานการ

ควบคุมภายในของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เพื่อป้องกันกาความเสี่ยง

และลดความผิดพลาด ความ

เสียหายในการปฏิบัติงาน ให้

เกิดความเชื่อถือในการ

รายงานทางการเงินและ

รายงานอ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 100 กลุ่ม/หน่วย/

โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายใน และ

มีแนวทางในการจัดทำ

รายงานการควบคุมภายใน ได้

อย่างถูกต้องตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

1) แต่งต้ังคณะทำงาน และ

ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดำเนินงาน จำนวน 10 คน 

เวลา 1 วัน 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

แนวทางการจัดทำรายงาน

การควบคุมภายใน ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินฯ จำนวน 30 คน 

เวลา 1 วัน 

3) สรุปผลการปฏิบัติงาน

และรายงานผล 
 

12,000 
  

11,200 800 1. นายรุ่งศักด์ิ 
ชัยชนะสีพล ี
2. นางกัญญาภัทร 
ปัญญาวงศ ์
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แผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

23 การจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการ และ
การรายงานผล 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พะเยา 

1). จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ให้กับบคุลากรในสำนักงาน
เขตและผู้เก่ียวข้อง ในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนความเชื่อมโยง
แผน3ระดับของประเทศ 
สูแผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    
2). บุคลากรในสำนักงานเขต
สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ
ราชการ เชื่อมโยงแผน 3 
ระดับของประเทศสูการ
ปฏิบัติได้   

1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2) ร้อยละ 90ของผู้เข้าประชุม
เชิงปฏบิัติการ มีความรู้
เก่ียวกับเร่ืองการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ 
ที่สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
3) ร้อยละ 90 สำนักงานเขต
สามารถดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2565 

1.) สร้างความรู้ ความเข้าใจ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ราชการ ให้กับบุคลากรใน
สำนักงานเขตและ
ผู้เก่ียวข้อง 
2) กำหนวิสัยทัศน์ กลยทุธ์ 
พันธกิจ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 
3) กำหนดกลยุทธ์ระดับ
โครงการ และเขียนโครงการ
ให้สอดคล้องกับประเด็นกล
ยุทธ์ให้มปีระสิทธิภาพ 
4) ประชุมการบันทึกข้อมูล
และรายงานในระบบ 
5)  สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี จำนวน 2 วัน 

       43,000   20,200     5,700     17,100  นายจีรเดช 
นันตา 
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ที่ ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

24 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อการ
บริหารและ
การจัด
การศึกษา 

1.) เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำ
หรบสนับสนุนงานด้านการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่
และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล  
2.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
 3.) เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่
ครู  
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  
4.) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่คร ู
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารและ
การเรียนรู้ 
2) 2 ร้อยละ 80 ของความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
เว็บไซต์หน่วยงาน 

1) กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายและระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้ 
3) กิจกรรม เสริม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
และให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
4) กิจกรรมพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
เว็บไซต์หน่วยงาน  

20,000   4,300 15,700   นายนิธิวัฒน ์
อินทสิทธิ์ 
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ส่วนที่  6   
การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหาร 

 "หลักธรรมาภิบาล" หรืออาจรียกได้ว่า "การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหลักธรรมรัฐและ

บรรษัทภิบาลฯลฯ " ซึ่งเรารู้จักกัน ในนาม "Good Governance" ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม 

นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน      

เป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมี

ความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลายปัญหาข้อขัดแย้งโตยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มี

ความยั่งยืนหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย   

และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยืนยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ

ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย          

มีใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 

 2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง

ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความ

เสียสละความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
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 3. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง

ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน      

ขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูล

ข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี ประสิทธิภาพ      

ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและช่วยให้การทำ งานของภาครัฐ และภาคเอกชน

ปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน 

 4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามา  

มีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดง ประชามติ 

หรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี

และความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการ

ประจำต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความ

สะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่า มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในการบริหาร

จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าซึ่งจำเป็นจะต้องต้ังเป้ามุ่งหมายไปท่ี

ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 

กระบวนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 บริหารองค์กร ด้วย PHAYAO MODEL (อ่านว่า พะเยา - โมเดล) ได้แก่ 

P = Participation to Plan การวางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม 

H = How to Do ทบทวน ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

A = Active to Best การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 

Y = Yearly Summary to Report การสรุปผลประจำปี 

A = Action to Goal การปรับปรุงพัฒนาสู่เป้าหมาย 

O = Organization Innovation องค์กรแห่งนวัตกรรม 
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 ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

แนวทางพัฒนา “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย       

ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ       

ท่ีมุ่ งสร้างความเช่ือมั่น ไว้วางใจให้ กับสังคม สร้างความโปร่งใส  ท้ั งระบบการทำงานและ          

ตรวจสอบและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยความรับผิดต่อตนเอง องค์กร ประชาชน               

และประเทศชาติเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน         

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และใช้หลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปไปยังสถานศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 

 1) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา         

ท่ีจะสามารถรับผิดชอบดำเนินการตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ

เรื่องท่ีจะกระจายอำนาจ 

 3) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 

 4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

 6) มุ่งให้เกิดผลสำเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษาให้มาก

ท่ีสุดเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว 

 7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 

 8) เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

นำไปสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ซึ่งมี         

3 มาตรฐาน ได้แก่ 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  คือ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียน      

ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด

คำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ได้แก่ การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การจัดการระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจนสามารถดำเนินงาน

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดทำ
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คือ กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี      

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      

สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

อีกท้ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสถานศึกษาในสังกัดยังร่วมพัฒนาคุณภาพ 

5G (อ่านว่า ห้า - จี) คือ Good student นักเรียนมีคุณภาพ Good school โรงเรียนมีคุณภาพ 

Good teacher ครูมืออาชีพ Good Executive ผู้บริหารมืออาชีพ และ Good Sesa สำนักงานเขต

พื้นท่ีมีมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม เป็นองค์กรทันสมัย คุณภาพก้าวไกล โปร่งใส ฉับไวด้วยบริการ       

เป็นองค์กรคุณภาพพร้อมพัฒนาในทุกมิติ 

เง่ือนไขความสำเร็จ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พะเยา จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาท่ีเหมาะสม ชัดเจน โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรท่ีต่อเนื่อง ท้ังงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการ
ดำเนินการท่ีต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 
 5. การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ 
ท่ีชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เช่ือมั่นในการดำเนินงาน 
และให้ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
 6. การคล่ีคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019      
(COVID-19) เพื่อให้การส่ือสาร ทำความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม เป็นไปได้อย่างใกล้ชิด 
เชิงลึกและเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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