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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระสำคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม กลยุทธ์ กรอบนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ จุดเน้น มำตรกำร
และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะบรรลุตำมเป้ำหมำย
ควำมสำเร็จที่กำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกคน ทุกฝ่ำย ระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดัน
แผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ ตั้ งไว้ รวมทั้ งยั งเป็ น กรอบแนวทำงในกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ต่ อ กำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ โดยมุ่ งสู่ เ ป้ ำ หมำยสุ ด ท้ ำ ยคื อ กำรพั ฒ นำให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ โอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
มกรำคม 2563
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สำรบัญ
หน้ำ
บทสรุปผู้บริหำร
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย สพฐ. และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.พิจิตร เขต 2
ส่วนที่ 1
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
1
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3
 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.พิจิตร เขต 2
4
ส่วนที่ 2
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ
 งบบริหำรสำนักงำน
6
 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
7
ส่วนที่ 3
กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร กำรกำกับ ติดตำมและรำยงำนผล
11
คณะทำงำน
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บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
เป็นกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2563 และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สู่ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี เพื่อเป็นกรอบกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำพิ จิ ต ร เขต 2 ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ทิ ศ ทำง
กำรพัฒนำที่ชัดเจน ในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำย โดยมีสำระสำคัญดังนี้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

อัตลักษณ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุ ณภำพและมำตรฐำนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนำองค์กรให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่ไทยเลนด์
4.0
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 และมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมควำมเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักและเทิดทูนสถำบันหลัก
ของชำติ
4. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
5. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียม
จิตอำสำ มำรยำทดี มีวินัย ใฝ่ใจควำมพอเพียง
โดยกำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยไว้ดังนี้
จิตสำธำรณะ
ผู้บริหำร
- เสียสละเวลำส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
- เอื้อเฟื้อ เมตตำ มีน้ำใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
บุคลำกร
- เสียสละเพื่อส่วนรวม
- เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
- มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน
ควำมมีมำรยำท
ผู้บริหำร
- วำงตนเหมำะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ
- เป็นกัลยำณมิตรที่ดีกับบุคลทั่วไป
บุคลำกร
- เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งกำรพูด กำรปฏิบัติงำน มีสัมมำคำรวะ
- ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ
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ควำมมีระเบียบวินัย
ผู้บริหำร
- ตรงต่อเวลำ
- แต่งกำยสุภำพ ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร
- มีวินัยในกำรใช้ทรัพยำกร
บุคลำกร
- ตรงต่อเวลำ
- แต่งกำยสุภำพ ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร
- มีวินัยในกำรใช้ทรัพยำกร
ควำมพอเพียง
ผู้บริหำร
- มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- มีแผนกำรใช้งบประมำณที่สอดคล้องกัน
- ใช้จ่ำยสมฐำนะตำมควำมจำเป็น
- ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ
บุคลำกร
- ประหยัด อดออม
- ใช้จ่ำยสมฐำนะ ไม่ฟุ่มเฟือย
- ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ระยะ 3
ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังควำมเป็นไทย 2) พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 3) สร้ำงโอกำสกำรเข้ำ ถึงบริกำรกำรศึกษำ 4) จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) พัฒนำองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง ภำยใต้เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด และโครงกำรที่
รองรับกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยจำแนกโครงกำรเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นภำพกำรปฏิบัติงำนดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังควำมเป็นไทย
จำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 95,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
จำนวน 15 โครงกำร งบประมำณ 787,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
จำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 20,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 25,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง
จำนวน 25 โครงกำร งบประมำณ 1,217,000 บำท
กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร กำรกำกับ ติดตำม และรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ได้กำหนดกลไกกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
งำน โดยกลไกกำรขับเคลื่อนและแนวทำงกำรดำเนินงำนประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรโดยคณะทำงำน
แต่ละกลุ่มภำรกิจ ซึ่งเป็ นกลไกหลักในกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีกำรพัฒนำกระบวนกำรในกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนั้นยังมีกระบวนกำรตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผล โดยวัดควำมสำเร็จผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทุกไตรมำส
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๑
ส่วนที่ ๑
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติจะมุ่ง เน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำง กำรพัฒนำ
ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” โดยแต่ละ
ยุทธศำสตร์มีประเด็นกำรพัฒนำดังนี้
๑. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
3) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ
4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภำครัฐ
และที่มิใช่ภำครัฐ
5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม
๒. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
3) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
4) โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5) พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่
๓. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ
๔. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
4) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่ งตนเองและกำรจัดกำร
ตนเอง

๒
๕. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล
3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
4) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
5) พัฒนำควำมมั่นคงน้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
๖. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำร
พัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่
3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำประเทศ
4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย
5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ
6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จำเป็น
8) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓

วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สูส่ ังคมอนำคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
1. จั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก ของชำติ แ ละกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

๓
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้ำหมำย
1. ผู้ เ รี ย น มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รั บผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่ งพำ
ตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล
นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
๕. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
๖. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุล
ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่มีประสิทธิภำพ และ
กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

นโยบำย
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

๔
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.พิจิตร เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ได้ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมำโดยลำดับ
ภำยใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ตำมแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563 – 2565) ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง”

พันธกิจ
1. พัฒนำองค์กรให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
3. ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ ำ นิ ย มควำมเป็ น ไทย เป็ น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักและเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ
4. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
5. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่งถึง
และเท่ำเทียม

เป้ำประสงค์
1. ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทุกคนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ
เป็นธรรม
2. นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนที่ อ ยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ กำรพั ฒ นำ
อย่ำงเหมำะสมตำมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทั กษะกำรทำงำนที่เ หมำะสม และทำงำน
อย่ำงมุ่งมั่น เน้นผลสัมฤทธ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังควำมเป็นไทย
1. ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
2. ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และควำมเป็นพลเมืองดี
ของชำติ

๕
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
2. กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
2.2 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรและแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนใช้ อ งค์ ค วำมรู้ แ ละ
สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมกำรใช้คู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. ส่งเสริมกำรประกวดโรงเรียนและชุมชนคำร์บอนต่ำ
4. ส่งเสริมกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ กำรเก็บข้อมูล กำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฎกำรณ์ภำวะเรือนกระจกฯ สู่กำรปฏิบัติจริง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)
3. พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๖
ส่วนที่ ๒
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ
งบบริหำรสำนักงำน จำนวน 2,856,000 บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ
องค์กำรในส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยประจำ คือ

ที่

รำยกำร

จัดสรรวงเงิน

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
4 ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
5 ค่ำวัสดุสำนักงำน
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่ำสำธำรณูปโภค
7 ค่ำไฟฟ้ำ
8 ค่ำน้ำประปำ
9 ค่ำโทรศัพท์
10 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
11 ค่ำอินเตอร์เน็ต
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจำเป็น
12 ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำน
รวม

1,060,000
50,000
300,000
50,000
60,000
400,000
200,000
920,000
800,000
40,000
40,000
40,000
876,000
876,000
2,856,000

๗
งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 46 โครงกำร งบประมำณ 2,144,000 บำท และโครงกำรรองรับ
หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกกว่ำวงเงินที่คำดว่ำจะได้รับ
จัดสรร หรือมีเงินเหลือจ่ำย จำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 450,000 บำท ดังนี้
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

ระยะเวลำ

1

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรบุคคล

25,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

2

24,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

15,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

50,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

5

พัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บริหำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

10,000

ต.ค.63 – ก.ย.63

6

ประชำสัมพันธ์เพือ่ กำรสื่อสำรองค์กร

40,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

7

กำรจัดงำนยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้ำง
ขวัญกำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ

83,000

ก.ย.62

103,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

ประชุมสัมมนำคณะบริหำรกำรศึกษำ
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2 พบเพื่อนครู

12,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

67,320

พ.ย.62

เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรบริหำร
งบประมำณด้ำนกำรเงินและพัสดุ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของ สพป.พิจิตร เขต 2
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนกำรเกษียณอำยุรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

49,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

18,000

3

4

8
9
10
11

12
13
14
15

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
นโยบำยเร่งด่วน

สนองนโยบำย
สพฐ./กลยุทธ์
สพป.พจ.2
นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 5

ผู้รับผิดชอบหลัก/กลุ่ม
นำงนันท์ชนก จิตมะกล่ำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำยคณท์ไวทย์ สิริเหมวริทธิ์
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงญำณิศำ ศิริวัฒนำกุล
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำงเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำงนงลักษณ์ ผลดี
กลุ่มอำนวยกำร

ก.พ. – มิ.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำงจิตรำรัตน์ สังขจันทร์
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์

20,000

ต.ค. – ธ.ค.62

น.ส.กิตติกุล หย่ำวิไล
กลุ่มนโยบำยและแผน

35,000

ธ.ค.62 – ก.ย.63

400,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำงปองรัตน์ มณีสุขสิริ
กลุ่มอำนวยกำร
นำงนงลักษณ์ ผลดี
กลุ่มอำนวยกำร
นำงนงลักษณ์ ผลดี
กลุ่มอำนวยกำร

นำงนงลักษณ์ ผลดี
กลุ่มอำนวยกำร
นำงปองรัตน์ มณีสุขสิริ
กลุ่มอำนวยกำร
นำงอังคนำ ตั้งปัญญำวงศ์
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์

น.ส.กิตติกุล หย่ำวิไล
กลุ่มนโยบำยและแผน
นำยเชำว์ มัชฌิมำ
กลุ่มนโยบำยและแผน

๘
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

ระยะเวลำ

สนองนโยบำย
สพฐ./กลยุทธ์
สพป.พจ.2
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
น.ส.ปรำณี อินตะมะ
กลุ่มนโยบำยและแผน

16

กำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน

8,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

17

กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ สพฐ.
และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563
พัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดทำ
ข้อมูลและรำยงำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำย สพฐ. (E-Mes)
และข้อมูลงำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและ
แผน
ระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ
พ.ศ.2563
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ภำคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ
2562
นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อ
กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) สำหรับโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบลและโรงเรียนทั่วไป
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
คำนวณ เพื่อเพิ่มทักษะกำรคิดเบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
กำรพัฒนำครูและผู้บริหำร ในกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ

10,000

พ.ค. – ก.ย.63

7,000

พ.ย.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำงพัชรินทร์ เครือปัญญำ
กลุ่มนโยบำยและแผน

5,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

น.ส.ออมดำว แดงทองดี
กลุ่มนโยบำยและแผน

45,680

ม.ค. – ก.พ.63

นำยเชำว์ มัชฌิมำ
กลุ่มนโยบำยและแผน

210,000

พ.ย. – ธ.ค.62

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5
นโยบำย 2/
กลยุทธ์ 2

150,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำยสกุล หุ่นวัน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

50,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำยประเทือง เข็มเพชร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

30,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำงยุคลธร สังข์สอน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

35,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำงสิริเพ็ญ แพงศรี
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ว่ำที่ ร.ต.หญิง เสำวลักษณ์
สินสมุทร์
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยยงยุทธ สินสวำท
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

18

19
20
21
22
23

24
25
26

กำรพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษ โดย
ครูแกนนำ ระดับภูมิภำค (Boot Camp)

50,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 2/
กลยุทธ์ 2

27

พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน

20,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำงศศินันท์ ศรีคำภำ
กลุ่มนโยบำยและแผน

นำยสกุล หุ่นวัน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๙

ที่
28

โครงกำร

งบประมำณ

ระยะเวลำ

สนองนโยบำย
สพฐ./กลยุทธ์
สพป.พจ.2
นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นำยยงยุทธ สินสวำท
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ยกระดับกำรอ่ำนออก เขียนได้ และ
คิดเลขเป็น กลุ่มทักษะภำษำและ
คณิตศำสตร์
พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ

20,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

20,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

พัฒนำศักยภำพครู ในกำรสร้ำงเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
พัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

35,000

ม.ค. – ก.ค.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

25,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

32

ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

35,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

33

พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ด้วย
กระบวนกำรโรงเรียนวิถีพุทธ และ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู
พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนสำหรับบุคลำกร
สพป.พิจิตร เขต 2
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครอง ของ สพป.
พิจิตร เขต 2
วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ
ประจำปี 2563
นิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2
ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ผู้กำกับ
ลูกเสือสำรอง ขั้นควำมรู้ขั้นสูง (A.T.C.)
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) ปีกำรศึกษำ 2563
ส่งเสริมสุขภำพจิตในโรงเรียน โดย
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
Big Data

40,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

25,000

ม.ค. – ก.ย.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำงอรนุช สุวรรณพจน์
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

12,000

ก.ค. – ส.ค.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำงอรนุช สุวรรณพจน์
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

80,000

พ.ย.62 – มี.ค.63

นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

นำยเชษฐ์ เทียมวิไล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

15,000

ก.ค.63

น.ส.ณัฐตะวัน พงษ์มิตร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

20,000

ก.ค. – ก.ย.63

60,000

พ.ย.62 – พ.ค.63

25,000

พ.ย.62 – ก.ย.63

5,000

ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 1/
กลยุทธ์ 1
นโยบำย 1/
กลยุทธ์ 1
นโยบำย 1/
กลยุทธ์ 1
นโยบำย 5/
กลยุทธ์ 4
นโยบำย 4/
กลยุทธ์ 3

20,000

พ.ย.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

นำงประเสริฐ สิงห์เวียง
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

29
30
31

34
35
36
37
38
39
40
41
42

นำยยงยุทธ สินสวำท
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
น.ส.ชัชนันท์ สุขคุ้ม
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยทศพล พูลพุฒ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยทวี หำแก้ว
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยประเทือง เข็มเพชร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

น.ส.ณัฐตะวัน พงษ์มิตร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
น.ส.ณัฐตะวัน พงษ์มิตร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นำยเชษฐ์ เทียมวิไล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
น.ส.ทิพำกร ศกุนะสิงห์
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๑๐

ที่

โครงกำร

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ต.ค.62 – ก.ย.63

สนองนโยบำย
สพฐ./กลยุทธ์
สพป.พจ.2
นโยบำย 4/
กลยุทธ์ 3

43

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

15,000

44

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

50,000 ต.ค.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

45

พัฒนำระบบประชุมทำงไกลและ
ถ่ำยทอดสด

30,000 พ.ย.62 – ก.ย.63

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

46

ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของ สพป.
40,000 ต.ค.62 – ก.ย.63
พิจิตร เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
รวม 2,144,000

นโยบำย 6/
กลยุทธ์ 5

ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม
นำงประเสริฐ สิงห์เวียง
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นำงประเสริฐ สิงห์เวียง
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นำงประเสริฐ สิงห์เวียง
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นำงฉัตรธนสรณ์ บุญนำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึ กษำพิจิตร เขต 2 ได้พิจำรณำโครงกำรรองรับ ไว้ ใ น
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 450,000 บำท หำกได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกกว่ำวงเงินที่คำดว่ำจะได้รับจัดสรร หรือมี
เงินเหลือจ่ำย ดังนี้
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

ระยะเวลำ

1

จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563

210,000

ส.ค. – ก.ย.63

2

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
รวม

240,000

เม.ย. – ก.ย.63

450,000

สนองนโยบำย
สพฐ./กลยุทธ์
สพป.พจ.2
นโยบำย 2/
กลยุทธ์ 2
นโยบำย 3/
กลยุทธ์ 2

ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม
นำยสกุล หุ่นวัน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำงอรนุช สุวรรณพจน์
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

๑๑
ส่วนที่ 3
กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร กำรกำกับ ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือสำคัญทำงกำรบริหำรและ กำรปฏิบัติงำน
เพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผล
และรำยงำน ภำยใต้งบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อใช้ขับเคลื่อน
ภำรกิ จ สู่ เ ป้ ำ หมำย ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำพิ จิต ร เขต 2 จึ งได้ ก ำหนดปั จ จั ย ควำมสำเร็จ
กระบวนกำรบริห ำรแผนงำน/โครงกำร และกำรบริหำรงบประมำณ เพื่ อ น ำแผนไปสู่ก ำรปฏิบั ติใ ห้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องดำเนินงำนเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำย บริหำรงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด เป็นไปตำม
นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำรดำเนินงำนจักต้อง
ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง ดังนี้
1. กำรอนุมัติโครงกำร เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม ดูแลกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
กำรใช้งบประมำณ และกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติม กำรบริหำรงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 มีระบบที่สำมำรถติดตำมตรวจสอบได้ และมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอรำยละเอียดโครงกำรและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงกำรดำเนินโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 รวมทั้งรำยกำร
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้ดำเนินกิจกรรม/โครงกำร
เป็นกำรเฉพำะ ทั้งนี้ ในส่วนงบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดสรรให้โรงเรียน
เป็นหน่วยดำเนินกำร ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมระดับเขตพื้นที่ได้ให้คำแนะนำ ดูแล ตรวจสอบให้ดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของโครงกำรที่กำหนด
เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ลงนำมอนุมัติโครงกำรแล้ว
ให้สำเนำบันทึกเสนอพร้อมเอกสำรโครงกำรและประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ทรำบด้วย
2. กำรใช้งบประมำณ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงกำรใด ๆ ขอให้ยึดหลักธรรมำภิบำล คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลั กควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำของงบประมำณ
โดยกำรดำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน
และกำรคลัง

๑๒
3. มำตรกำร/แนวทำงกำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
3.1 กำรเบิ ก จ่ ำ ย กำรเร่ ง รั ด และรำยงำนผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำร
งบประมำณดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภำยใน
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำแนะนำผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อให้สำมำรถใช้จ่ำยได้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยของรำชกำร
อย่ำงเคร่งครัด ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ควบคุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำพิจิตร เขต 2 ทรำบอย่ำงน้อ ย
ไตรมำสละ 1 ครั้ง และทุกเดือนในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ พร้อมทั้งสำเนำแจ้งกลุ่มนโยบำยและแผน
ทรำบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงบประมำณในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร
เขต 2
3.2 กรณี กิจกรรมหลักของโครงกำรสิ้นสุดแล้ว มีงบประมำณคงเหลือ ทั้งที่เป็นส่วนได้รับ
จัดสรรงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 และงบที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นกำรเฉพำะ ไม่ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม (ยกเว้น กรณีมีเหตุ
จำเป็นซึ่งต้องขออนุมัติพร้อมเหตุผลควำมจำเป็นผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นรำยกรณีไป) ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมของ
โครงกำรดังกล่ำวสิ้นสุดลงแล้วมีงบประมำณคงเหลือ จะนำกลับคืนไปสมทบเป็นภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 สำหรับใช้จัดสรรให้กับโครงกำรอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือมีกรณีเร่งด่วนต่อไป
4. กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรและโครงกำรที่ดำเนินกำรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีมี
สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำรบำงส่วน หรือยุบเลิกโครงกำร หรือ
จ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ท ำโครงกำรอื่ น แทน หรื อ มี โ ครงกำรที่ จ ำเป็ น ต้ อ งด ำเนิ น กำรเพิ่ ม เติ ม ระหว่ ำ งปี ง บประมำณ
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอเหตุผลควำมจำเป็นและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน
เพื่อนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึ กษำประถมศึก ษำพิจิตร เขต 2 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ตำมหลักวิธีกำรและขั้นตอนกระบวนกำรของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร และเพื่อประโยชน์ในกำรรวบรวม รำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรจัดทำรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำประจำปีและรำยงำนผลงำน
ตำมนโยบำยต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี และจังหวัดพิจิตร
5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม บริหำรจัดกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในวันที่
15 สิงหำคม ยกเว้น กรณีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณภำยหลัง ให้เร่งดำเนินกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในวั น ที่ 15 กั น ยำยน หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ไม่ ส ำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรได้ ให้ เ สนอขออนุ มั ติ ต่ อ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 พิจำรณำเป็นรำยกรณี พร้อมสำเนำแจ้ง
กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ทรำบ

กำรกำกับ กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนผลเมื่อโครงกำรเสร็จสิ้นภำยใน 15 วัน นับจำกกิจกรรมหลักในโครงกำร
เสร็จสิ้น ประเด็นที่ควรรำยงำนประกอบด้วย
1) ชื่อโครงกำร
2) กิจกรรม ขั้นตอนกระบวนกำร
3) ผลกำรดำเนินงำนเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
4) ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข
5) ภำพถ่ำย (ถ้ำมี)

๑๓
เพื่อนำไปประมวลสังเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็นภำพรวม รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 นอกจำกนี้กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจะเป็นข้อมูลที่สำคัญ
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบกิ จกรรม/โครงกำร สำเนำ
รำยงำนให้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบด้วย

๑๔

คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
ว่ำที่ร้อยเอก สำโรช ยกให้
นำยประวิตร วิริยม
นำยบำนเย็น มูลเที่ยง
นำยประจักษ์ ทองแจ่ม

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2

คณะทำงำน
นำยเชำว์ มัชฌิมำ
นำงศศินันท์ ศรีคำภำ
นำงพัชรินทร์ เครือปัญญำ
นำงสำวปรำณี อินตะมะ
นำงสำวออมดำว แดงทองดี
นำงสำวกิตติกุล หย่ำวิไล

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกิตติกุล หย่ำวิไล

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

ออกแบบปก/รูปเล่ม
นำงสำวกิตติกลุ หย่ำวิไล

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

