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คำนำ 
 


  ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการการบริหารองค์กรด้วย PHAYAO MODEL 
คือ การวางแผนทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Participation to Plan) การทบทวน ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ (How to do) การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Active to Best) การสรุปผลประจำปี(Yearly Summary to 
Report) การปรับปรุงพัฒนาสู่เป้าหมาย (Action to Goal) จนนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Organization 
Innovation) ทั้งนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้จัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปด้วย การวางแผน (Plan - P) 
การปฏิบัติตามแผน (Do - D) การตรวจสอบ (Check - C) และการปรับปรุง (Act - A) สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 


นโยบายและจุดเน้น ของ สพม.พะเยา ปีงบประมาณ 2565 
 


กลยุทธ์หลัก สพม.พะเยา 


 


นโยบายและจุดเน้น เป้าหมาย PHAYAO 
MODEL 


กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 


ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 


โรงเรียนคุณภาพ 


กลยุทธ์ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 


ทุกโรงเรียนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 


ผู้เรียนคุณภาพ 


กลยุทธ์ 3  : ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร   
ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น  
มืออาชีพ 


ทุกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  


บุคลากรคุณภาพ 


กลยุทธ์ 4 : การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
อย่างมีคุณภาพ 


ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ 


โรงเรียนคุณภาพ 


กลยุทธ์ 5 : น้อมนำศาสตร์พระราชาในการ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


ภูมิทัศน์สงบ ปลอดภัย แหล่งเรียนรู้  
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 


โรงเรียนคุณภาพ 


กลยุทธ์ 6 : พัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ 


ทุกโรงเรียนเป็น 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพ 


 
 
 
 
 
 
 
  







 


ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


1 ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 


ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน   
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและ   
ภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 


รอ้ยละ 
85 


สูงกว่าเป้าหมาย ผู้เรียนในสังกัด
ทั้งหมด จำนวน 14,756 คน    
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ (9 รูปแบบ) จำนวน 
14,734 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.85 


2 สถานศึกษามีแผน/
มาตรการในการจัดการภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติช้ำรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 


ร้อยละของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินการ
ตามแนวทางในการจัดการ
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,003 
คนดำเนินการตามแนวทางใน
การจัดการภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) จำนวน 1,003 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 


3 บุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สามารถ
นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่
โรงเรียนได้ 


ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
บุคลากรทางการศึกษา 
ใน สพม.พะเยา ทั้งหมด 
จำนวน 33 คน มีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถ
นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียน
ได้ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 


 







 


กลยุทธ์ 2   การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 


ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6  
ในสังกัดทั้งหมด 14,756 คน
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 จำนวน 14,756 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 


2 สถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 


ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 


90 สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 
ผู้เรียนที่จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2564ท้ังหมด 
จำนวน 14,530 คน มีผล 
การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
จำนวน 14,163 คน คิดเป็น
ร้อยละ  97.47 


3 ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 


ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O - NET) ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มจากปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา  


50 สูงกว่าเป้าหมาย 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปี
การศึกษา 2564 มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
- ระดับชั้น ม.3  37.44 
- ระดับชั้น ม.6  35.07 


4 สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์


ร้อยละของสถานศึกษาที่สอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ


70 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
สถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด
ทั้งหมด จำนวน 18 โรงเรียน 







 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 


วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 


ได้รับการเตรียมความพร้อม  
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING และ 
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA  


5 สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามพหุปัญญา 


ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามพหุปัญญา 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
จำนวน 18 โรงเรียนที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามพหุ
ปัญญา จำนวน 18 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 


5 นักเรียนในสังกัดได้รับการ
คัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 


ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การคัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 


10 สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ในสังกัด
ทั้งหมด จำนวน  14,756 คน 
ได้รับการคัดกรองด้วยระบบ
สำรวจแววความสามารถพิเศษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล จำนวน 
11,610 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.68 


6 สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 


จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 


10 สูงกว่าเป้าหมาย 
สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด 
จำนวน 18 โรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ จำนวน 18 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  


 







 


กลยุทธ์ 3  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


1 ครูสอนภาษาอังกฤษ 
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด 


ร้อยละของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 


90 สูงกว่าเป้าหมาย 
ครูสอนภาษาอังกฤษ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 96 
คนได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนดจำนวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 12.50 


กลยุทธ์ 4  การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


1 กลุ่ม/หน่วยใน สพม.ใน
สังกัดมีระบบบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิทัล 


ร้อยละของกลุ่ม/หน่วยมี
ระบบบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยามีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ครบทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 
ครบทุกกลุ่ม/หน่วย คิดเป็น 
ร้อยละ 100 


2 สถานศึกษาในสังกัดมี
ระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 


ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
จำนวน 18 โรงเรียนใช้ระบบ
บริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ครบทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และ 


     







 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


    ด้านการบริหารงานทั่วไป 
จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 


กลยุทธ์ 5  น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่า


เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
2565 


1 สถานศึกษาในสังกัดจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต น้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 


ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6  
ในสังกัดทั้งหมด 14,756 คน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 14,756 
คน คิดเป็นร้อยละ 100   


2 สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียน 
การสอนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยในทุกมิติ 


ร้อยละของสถานศึกษา
และ สพท. มีนโยบายและ
มาตรการการบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
จำนวน 18 โรงเรียน  
มีนโยบายและมาตรการการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 18 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา มีนโยบาย
และมาตรการการบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


 


 


 


 







 


กลยุทธ์ 6   พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 


ที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 


ผลการดำเนินงาน 
2565 


1 สพม.พะเยามีคะแนนการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ที่ 
สพฐ.กำหนด 


ร้อยละคะแนนการประเมิน 
ITA 


85 สูงกว่าเป้าหมาย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยามีคะแนนการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ที่ สพฐ.
กำหนด โดยมีผลคะแนนร้อยละ 
95.69 ระดับ AA 


2 ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจำเป็น 


ร้อยละของผู้ เ รียนที่เป็น 
ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม  
ตามความจำเป็น 


80 สูงกว่าเป้าหมาย 
ผู้ เรียนที่ เป็นผู้ พิการทั้งหมด 
จำนวน 17 คน และ
ผู้ด้อยโอกาส ทั้งหมด 
จำนวน 5,847  คน เข้าถึง
บริการทางการศึกษาและ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสม  
ตามความจำเป็นได้ครบทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 


3 ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 


ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 


10 สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียนยากจนในระบบ DMC 
ทั้งหมด จำนวน 3,286 คน 
ได้รับเงินอุดหนุปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 
1,217 คนคิดเป็นร้อยละ 
37.04 


อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 


70 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประชากรวัยเรียนตาม  
ทร.14 กลุ่มอายุ 12 – 15 ปี 
กำลังศึกษาหรือได้รับบริการ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1 - ม.3) ในปี
การศึกษา 2565จำนวน 7,518 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.51 







 


➢ ผลการติดตาม ประเมินผล ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงาน
ข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e - MES) ภายในวันที่          
15 กันยายน 2565 นั้น 
 สำหรับผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คะแนนเฉลี่ยรวมได้ 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก 


ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
คำอธิบาย 


ระดับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 
แบบใหม่ทุกรูปแบบ 


4 ดีมาก 


ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 


(ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 70) 
ไม่ประเมินระดับคุณภาพ 


สพม.พะเยา ดำเนินการได้ 75.51 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 


  


ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 
ดีขึ้นไป 


5 ดีเยี่ยม 


ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 


4 ดีมาก 


ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 


2 พอใช้ 


ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน  
การสอนตามพหุปัญญา 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 


5 ดีเยี่ยม 







 


ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
คำอธิบาย 


ระดับคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 


4 ดีมาก 


คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด 4.00 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


➢ รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
(eMENSCR) สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 


 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเข้าข้อมูล
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามปฏิทินการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 


ระยะเวลา นำเข้าข้อมูลโครงการ 
M1 – M5 


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โครงการ (M6) 


ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 64) 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.64 1 – 30 ม.ค. 65 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 65) 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 1 – 30 เม.ย. 65 


ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 65) 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 1 – 30 ก.ค. 65 


ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 65) 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 1 – 30 ต.ค. 65 


  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้แต่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำเข้าข้อมูลแผนงาน
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และได้จัดการประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ   
ในการบันทึกข้อมูลและรายงานในระบบ e-MENSCR 2 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 การจัดประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในสถานะผู้นำเข้า
ข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมน้ำยม 
สพม.พะเยา มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 18 คน  
  ครั้งที่ 2 การจัดประชุมคณะกรรมการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 8 คน 


 


ผลการติดตามรายงานความก้าวหน้าการนำเข้าข้อมูลโครงการสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
ประจ าปีงบประมาณ 2565


จ านวนโครงการท่ีน าเขา้ในระบบ







 


  ไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสภาพัฒฯ ได้เปิดระบบให้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสนี้    
จึงไม่มีการนำเข้าข้อมูล 
  ไตรมาสที่ 2 มีการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จำนวน 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของการนำเข้าข้อมูลโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
  ไตรมาสที่ 3 มีการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ิมจำนวน 
2 โครงการ รวมทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของการนำเข้าข้อมูลโครงการจากจำนวน
โครงการทั้งหมด 24 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
  ไตรมาสที่ 4 ไม่มีการเพ่ิมข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทั้งนี้มีการ
ขอคืนงบประมาณและยุติการดำเนินงาน จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของการนำเข้าข้อมูลโครงการ
จากจำนวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ขอคืนงบประมาณและยุติการดำเนินโครงการ จำนวน 7 โครงการ เนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงาน   
ให้เป็นไปตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. 
และนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอคืนงบประมาณและยุติการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


➢ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 


 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานงบบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 


ที ่ รายการ งบประมาณ ผลการดำเนินการ 
1 งบบริหารจัดการสำนักงานเขต


พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 


2,200,000 บาท    ได้ ดำเนิ นการเบิ กจ่ าย เป็ น ไปตามแผน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 


2 งบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รวม 24 โครงการ ประกอบด้วย 


800,000 บาท      ผู้รับผิดชอบโครงการขอคืนงบประมาณ
และยุติดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน  
6 โครงการ ทั้งนี้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการดังกล่าว ได้โอนจัดสรรให้โรงเรียน 
เพ่ือดำเนินงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จำนวนทั้งสิ้น 267,000 บาท 


 • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ จำนวน 2 โครงการ  
 


80,000 บาท      ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบ 
ตามแผนงานและกิจกรรม 
(รายละเอียดดังรายงานผลการดำเนินงาน  
หน้า      ) 


 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 
จำนวน  
8 โครงการ  


239,000 บาท      ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบ 
ตามแผนงานและกิจกรรม 
(รายละเอียดดังรายงานผลการดำเนินงาน  
หน้า      ) 


 
 
 
 
 
 


• กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เป็นมืออาชีพ จำนวน 7 
โครงการ  
 


321,800 บาท 
 
 
 
 
 


     ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบตามแผนงานและ
กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ (เป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น จำนวน 165,000) (รายละเอียด     
ดังรายงานผลการดำเนินงาน หน้า      )  
โดยขอคืนงบประมาณและยุติดำเนินงาน 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 


  
 


  







 


ที ่ รายการ งบประมาณ ผลการดำเนินการ 
   1) โครงการการกำกับ ติดตาม การบริหารงาน


งบประมาณโรงเรียนหน่วยเบิกจ่ายตรง 
งบประมาณ งบประมาณจำนวน 10,000 บาท 
2) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
งบประมาณจำนวน 50,000 บาท 
3) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในการจัดการศึกษา งบประมาณจำนวน 
96,800 บาท ดังนั้นจึงขอคืนงบประมาณรวม
ทั้งสิ้นจำนวน 156,800 บาท 


 • กลยุทธ์ที่  4 สร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนอย่างมี
คุณภาพ จำนวน 1 โครงการ  
 


20,000 บาท      ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบตามแผนงานและ
กิจกรรม (รายละเอียดดังรายงานผลการ
ดำเนินงาน หน้า      ) 


 • กลยุทธ์ที่  5 น้อมนำศาสตร์
พระราชาในการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 
1 โครงการ ใช้งบประมาณ  


26,000 บาท      ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบ 
ตามแผนงานและกิจกรรม 
(รายละเอียดดังรายงานผลการดำเนินงาน  
หน้า      ) 


 • กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการการศึกษาที่มี
คุณภาพ จำนวน 5 โครงการ 
ใช้งบประมาณ 


113,200 บาท      ดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบตามแผนงานและ
กิจกรรม จำนวน 2 โครงการ (รายละเอียดดัง
รายงานผลการดำเนินงาน หน้า      )  
โดยขอคืนงบประมาณ และยุติดำเนินงาน 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา และสถานศึกษาในสังกัดประจำ
งบประมาณ 2565 งบประมาณจำนวน  
13,200 บาท 


   
 


 







 


ที ่ รายการ งบประมาณ ผลการดำเนินการ 
   2) โครงการการตรวจสอบภายในเพื่อการเพ่ิม


ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะยาและสถานศึกษาในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณจำนวน 
25,000 บาท  


   3) โครงการการดำเนินงานตามระบบควบคุม
ภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยาและสถานศึกษาในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณจำนวน 
12,000 บาท 
     ดังนั้น จึงขอคืนงบประมาณรวมทั้งสิ้น
จำนวน 50,200 บาท 


***ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์


ทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 


35,000 
 
 


     ผู้ เรียนได้ รับการจัดการเรียนรู้ และได้ รับการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียนสูงขึ้น ครูผู้สอนที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา         
มีศักยภาพในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน และมีแผนการวัดและ
ประเมินผลรวมถึงเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ 


2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การสอนภาษาไทย 


45,000      ครูผู้ สอนภ าษาไทยของโรงเรียน ในสั งกั ด  สพม .       
พะเยา ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมให้มีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรนถะการอ่าน    
ขั้นสูงสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ในการดำเนินงานพัฒนา    
สมรรนถะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
และร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทย มีความสามารถ        
ในการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงให้แก่นักเรียน และได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.พะเยา จำนวน 18 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และร้อย
ละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง มีสมรรถนะ    
ที่ จ ำ เป็ น  ด้ าน ความฉลาด รู้ เรื่ อ งการ อ่ าน  (Reading 
Literacy) สูงขึ้นหลังเรียน ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 
ได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย          
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 80,000  
 


 
 
 







 


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่ง


สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
21,000 


 
     ในปีงบประมาณ 2565 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 
OBECQA จำนวน 4 โรงเรียน และผ่านการประเมิน ScQA 1 
โรงเรียน เป็นไปตามเป้าหมาย 


2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ดำเนินงานคณะกรรมการ
การติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 


34,000      เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 
18 โรงได้รับการติดตาม ตรวจและประเมินผล 
 


3 นิเทศการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 


34,000      1. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูมีเทคนิค วิธีการ รูปแบบ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เพ่ือ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
     2. นักเรียนได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุขและได้ลงมือปฏิบัติ 


4 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 


60,000      1. ครูมีเทคนิค แนวทาง ในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย Active Learning  
     2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
มีการแก้ปัญหาและมีมิติสังคม 
     3. เขตพ้ืนที่มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning ที่เป็นตัวอย่างให้
สถานศึกษาได้นำไปใช้  


5 ส่งเสริมทางด้านวิชาการของ
นักเรียน แข่งขันงานวิชาการ
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
(ความเป็นเลิศทางวิชาการ) 


30,000       ได้ดำเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมที่วางแผนไว้ใน
กิจกรรมที่ 1 – 3 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปเหรียญรางวัลในครั้งนี้ ดังนี้  


  1. สหวิทยาเขตภูกามยาว แข่งขันท้ังหมด 657 รายการ     
- เหรียญทอง 491 เหรียญ ร้อยละ 74.73  


      - เหรียญเงิน 93 เหรียญ ร้อยละ 14.15  
      - เหรียญทองแดง 62 เหรียญ ร้อยละ 9.44  
      - เข้าร่วมแข่งขนั  11 รายการ ร้อยละ 1.67  


    







 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
   2. สหวิทยาเขตภูลังกา แข่งขันทั้งหมด 604 รายการ  


- เหรียญทอง 443 เหรียญ ร้อยละ 73.34  
- เหรียญเงิน 100 เหรียญ ร้อยละ 15.56  
- เหรียญทองแดง 48 เหรียญ ร้อยละ 7.95 
- เข้าร่วมแข่งขัน 13 รายการ ร้อยละ 2.15  


6 ส่งเสริมสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุขประจำปี
งบประมาณ 2565 


20,000        กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรผู้
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขฯ 
 1. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 
1 คน มีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
จาก สพฐ. ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน 
       2. ขยายผลการเป็นผู้ประเมินโครงการฯ ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาโดยคัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ ตามคู่มือดำเนินการโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 14 
คน จาก สพฐ. ประจำปี 2565 จำนวน 1 รุ่น มีผู้ผ่านการ
อบรม จำนวน 14 คน 
       กิจกรรมยกย่องเชิดชู เกียรติ โรงเรียนที่ มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565 
       1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งผลงาน
การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือขอรับการ
ประเมินประจำปี 2565 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565  
       2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยคัดเลือกจาก      
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินโครงการ  
       3. ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจำปี 2565  
       4. ประกาศผลการคัด เลื อก โดยคณ ะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลสถานศึกษา       


    







 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
   สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 เสร็จ


เรียบร้อย ดังนี้ 
           4.1 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง         
มีจำนวน 2 รางวัล 
           4 .2 ประเภทโรงเรียนมั ธยมศึกษาขนาดเล็ ก           
มี 2 รางวัล 
        กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
            มอบโล่เกียรติยศเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวาระ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2565 
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 


7 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของนักเรียน 
ในสังกัด ประจำปี
งบประมาณ 2565 


20,000        1. นักเรียนได้รับการประเมินสุขภาพจิต ร้อยละ 90  
       2. ครูนักจิตวิทยา ได้อบรมเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ   
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ร้อยละ 100 


8 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา 


20,000        1) สพม.พะเยา ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุ คคลโดยใช้ การคั ดกรองด้ วยระบบสำรวจแวว
ความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้  
            1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
            1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา ได้ดำเนินการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา  
            1.3 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบแววความสมารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานสำรวจแววพหุ
ปัญญา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 18 โรงเรียน 
            1.4 ออกติดตามการดำเนินการใช้ระบบแววความ
สามรถพิเศษบนฐานพหุปัญญาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  


    
    







 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
           2) สพม.พะเยา ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้


สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
โดยการจัดกิจกรรมในหลักสูตร เพ่ือเสริมทักษะและ
ความสามารถทางพหุปัญญารายบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้สนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัด ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการวัดแววความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา และบูรณาการการเรียนการสอนให้
ตรงกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยมีกิจกรรม
นักเรียน อาทิเช่น กิจกรรมชมรมต่าง ๆ  


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 239,000  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 การกำกับ ติดตาม การ


บริหารงบประมาณโรงเรียน
หน่วยเบิกจ่ายตรง 


10,000      ผู้ รับผิ ดชอบโครงการขอคืน งบประมาณ และยุติ
ดำเนินงานโครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 


2 พัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 


50,000      ผู้ รับผิ ดชอบโครงการขอคืน งบประมาณ และยุติ
ดำเนินงานโครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 


3 อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการศึกษา 


96,800      ผู้ รับผิ ดชอบโครงการขอคืน งบประมาณ และยุติ
ดำเนินงานโครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 


4 การจัดการประกวดรางวัล 
OBEC Awards ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประจำปี
การศึกษา 2564 


35,000      สพม.พะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ร้อยละ 100 


5 ส่งเสริมศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 


30,000     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อย
ละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 100 และมีความรู้
ความ เข้ าใจ ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒ นางาน 
(Performance Agreement :PA)  
    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     
มีความศรัทธาในวิชาชีพ โดยเห็นได้จากการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจให้ ได้มาตรฐาน มีความรู้  ความเข้าใจ           
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่อย่างมือ
อาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 


6 การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด 


50,000       สพม.พะเยา ได้บุ คคลที่ มี ความรู้  ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติของแต่ละ
ตำแหน่ง ตามภารกิจงานของ สพม.พะเยา ดังนี้  
      1. พนักงานราชการ  จำนวน 5 ตำแหน่ง  
      2. ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 ตำแหน่ง 







 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
7 การบริหารจัดการงานบุคคล 


สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 


50,000       1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล สพม.พะเยา ได้ดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.กำหนด และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัด  
      2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สพม.พะเยา มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบจนทำให้เกิดผลสำเร็จ  
      3. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงก้าวหน้าซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 321,800  
ขอคืนงบประมาณ 3 โครงการ


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
156,800 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 เสริมสร้างความเข็มแข็งและ


พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปี 2565 


20,000 1) เชิงปริมาณ : โรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรง  
ไดด้ำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ  
18 โรงเรียน คิดเป็น 100 ร้อยของสถานศึกษาในสังกัด  
2) เชิงคุณภาพ  
    2.1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี
กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
    2.2. ผู้บรหิารโรงเรียน ครทูุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก ตระหนัก
ถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนใน
ทุกด้าน  
    2.3. มีโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ประจำปี 2565 เพ่ิมขึ้น จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้  
           โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  
             1) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สหวิทยาเขตภูลังกา  
             2) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกามยาว  
             3) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สหวิทยาเขตภูกาม
ยาว  
             4) โรงเรียนจุนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูลังกา  
           โรงเรียนขนาดกลาง  
             1) โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตภูลังกา  
             2) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สหวิทยาเขตภูกาม
ยาว 
             3) โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สหวิทยาเขตภูลังกา  
             4) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์พะเยาฯ สหวิทยาเขตภูกามยาว  
     2.4. มีครูในสังกัด ได้รับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังนี้  


    
    







 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
              1) นางสาวนิศานาถ นามหน่อ โรงเรียนปงรัชดา 


ภิเษก 
           2) นางสาวรชยา ทาประสิทธิ์ โรงเรียนแม่ใจ
วิทยาคม  
     2.5. มีองค์กร บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้รับ
รางวัลระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2565 
ดังนี้ 
           1) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รางวัลเหรียญทอง 
โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ระดับภู มิภาค 
ภาคเหนือ 
           2) โรงเรียนปงรัชดาภิ เษก รางวัลเหรียญทอง 
โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
โรงเรียนขนาดกลาง ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ  
           3) นางสาวนิศานาถ นามหน่อ โรงเรียนปงรัชดา 
ภิเษก รางวัลเหรียญทอง ครูต้นแบบผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ภูมิภาค ภาคเหนือ และระดับประเทศ 


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 


ยุทธศาสตร์ที่ 5 : น้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม  


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส 


ปลอดภัยไร้มลพิษ 
26,000    สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต


พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้ดำเนินงานตามโครงการ 
ดังนี้  
   1. จัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน  
   2. แจ้งรายละเอียดการประเมินตนเองให้โรงเรียนทราบ  
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   4. ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ดำเนินการประเมินเอกสารการประเมินตนเองของโรงเรียน  
   5. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพ่ือ
รับการประเมินเชิงประจักษ์  
   6. คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ ดำเนินการ
ประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
   7. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล  
   8. มอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนในสังกัดในห้วงการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนเพ่ือ
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   9. สรุปผลการดำเนินโครงการรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 26,000  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 การสร้างเครือข่าย


ประชาสัมพันธ์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา และสถานศึกษาใน
สังกัด ประจำปีงบประมาณ 
2565 


13,200      ผู้ รับผิ ดชอบโครงการขอคืน งบประมาณ และยุติ
ดำเนินงานโครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 


2 
 
 


การตรวจสอบภายในเพื่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 


25,000 
 
 


     ผู้ รับผิ ดชอบโครงการขอคืน งบประมาณ และยุติ
ดำเนินงานโครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 


3 การดำเนินงานตามระบบ
ควบคุมภายในของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา ประจำปีงบประมาณ 
2565 


12,000      ผู้ รับผิ ดชอบโครงการขอคืน งบประมาณ และยุติ
ดำเนินงานโครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้
เป็นไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 


4 การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 


43,000     1. บุคลากรในองค์กร จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ทบทวนภารกิจ แผนงาน/โครงการ   ที่ได้ดำเนินการในไตร
มาส 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
    2. มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 
71.63 % ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดจำนวน 24โครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 
จำนวนทั้งสิ้น 800,000 โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการขอ
คืนงบประมาณและยุติโครงการจำนวน 7 โครงการ 
เนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามบริบทของ 


    







 


ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และเพ่ือให้สอดคล้อง


กับนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอคืนงบประมาณ
และยุติโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ งบประมาณในการดำเนิน
โครงการฯ ดังกล่าว ได้โอนจัดสรรให้โรงเรียนเพ่ือดำเนินงาน
กิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนเป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 
227,000 บาท            


5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 


20,000 ผู้รับผิดชอบโครงการขอคืนงบประมาณและยุติดำเนินงาน
โครงการเนื่องจากมีการปรับแผนดำเนินงานให้เป็นไปตาม
บริบทและสภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 


งบประมาณรวมทั้งสิ้น 113,200  
ขอคืนงบประมาณ 4 โครงการ


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
70,200 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ภาคผนวก 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


ที่ปรึกษา 


1) ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
2) นายจักรพันธ์ ภาชนะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 


คณะผู้จัดทำ 
1) นางเกษรา สิริชูทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
2) นายจิรเดช นันตา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
3) นางสาวอำไพ พันติ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4) นายตัตถวิทย์  พุ่มวัชระ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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