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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และด าเนินการรายงานผล
การด าเนินกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (O33) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามการตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data and Tranparency Assesment : OIT) การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ 
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก          
เขต 2 (O33) ฉบับนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย ข้าราชการในสังกัด 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ กต.ปน. คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล  เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 โดยก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ           
และรายงานผล  

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก        
เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2565 เพ่ือจัดท ารายงานฉบับนี้ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและภูมิหลัง  
 
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2565  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรี ยบเสมือนเครื่องมือ
ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวย
ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน การปูองกัน
การทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไป
จัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560-2564) และค า
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อที่ ๑๒ การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๘ การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 

รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงาน
ของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ โดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม 

 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา

ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วนและประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 
เพ่ือให้การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปสู่การแก้ไขจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและน าสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น โดยได้
ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล ดังนี้  

1. จัดท ามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนให้มีการด าเนินการที่ปลอดการทุจริตปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดความเป็นธรรมโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการจ านวน 4 มาตรการ ดังนี้  

2. มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 2 ประเด็นคือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลการรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการและตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางานการให้บริการของแต่ละกลุ่มยังไม่
เป็นรูปแบบเดียวกันมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มขอ ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุและการตรวจสอบพัสดุอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินการใน
เรื่องการจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมอบรมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัดจ้างท าเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
และการตรวจสอบพัสดุอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดจ้างท าเอกสารที่ผู ้ร ับผิดชอบแผนงาน /
โครงการเป็นผู้ประสานจัดจ้างด้วยตนเอง  

4. มาตรการเปิดเผยข้อมูลและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสารการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบบุคลากรภายในและภายนอกยัง
ขาดการรับรู้ถึงการเผยแพร่ผลงานไม่ได้เข้าไปเปิดข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการแต่ละมาตรการในส่วนที่ 3  
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5. ประกาศใช้มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้กากับติดตามในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

7. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการดาเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

8. จัดท าแบบติดตามการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
9. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
10. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยรองผู้อานวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 และผู้อ านวยการกลุ่มแล้วรายงานผลต่อที่ประชุมฝุายบริหารฯทุกวันพุธ  

11. ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามแบบติดตามท่ีก าหนดตามข้อ 5  

12. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

13. จัดท าโครงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

14. ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความดี 3 คุณธรรม จ านวน 10 กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และก าหนดกลุ่มงานผู้รับผิดชอบในแต่ละคุณธรรมดังนี้  

คุณธรรม “ความมีวินัย”  
- กิจกรรมตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร  
- 5 ส. และบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
- ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  
- แต่งกายถูกต้องเหมาะสมสุภาพ  
- ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ  
กลุ่มที่รับผิดชอบคือกลุ่มอ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มกฎหมายและคดีและ

หน่วยตรวจสอบภายใน  
คุณธรรม “ความรับผิดชอบ”  
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน  

กลุ่มท่ีรับผิดชอบคือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรฯ  

คุณธรรม “ความสามัคคี”  
- จิตอาสา  
- ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  
- กีฬากลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี  

กลุ่มท่ีรับผิดชอบคือกลุ่มอ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
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15. ชี้แจงและแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีทั้ง 10 กิจกรรมให้บุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

16. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
17. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมส่งเสริมความดี  
18. มีการประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ นโยบาย และภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
สภาพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบจ านวน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง     
ซึ่งโดยสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2      
มีดังนี้  
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 123 แห่ง
อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอวังทอง อ าเภอบางกระทุ่ม และอ าเภอ         
เนินมะปราง จ าแนกได้ดังนี้ 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 

          
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพ สืบสาน 
พระบรมราโชบายก้าวสู่มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
 
พันธ์กิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษา 
และเสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 

3. ส่งเสริมสถานศึกษาให้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้การวิจัยนวัตกรรม  
สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

อ าเภอวังทอง  
จ านวน  62 โรงเรียน 

ประกอบด้วย 5 เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 5 
 

อ าเภอบางกระทุ่ม  
จ านวน  29 โรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 1 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2 

อ าเภอเนินมะปราง  
จ านวน  32 โรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 
- เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 

 โรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 3 แห่ง 

 โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน  63 แห่ง 

 โรงเรยีนขนาดเล็ก จ านวน 60 แห่ง 
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นโยบายและจุดเน้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     

อันเป็นภารกิจ หน้าที่ที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องความต้องการของ
ท้องถิ่นจึงร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันก าหนดนโยบายและจุดเน้น    
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกาศใช้เป็นนโยบาย
และจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การจัดการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ านวน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
จุดเน้นที่2 พัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาการ 
จุดเน้นที่3 พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 
จุดเน้นที่4 พัฒนาความเป็นคนดี มีทักษะชีวิต 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้นที่5 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้นที่6 การพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการหลากหลาย 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน 
  จุดเน้นที่7 ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนที่สะอาด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

จุดเน้นที่8 กระบวนการบริหารจัดการในชั้นเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  จุดเน้นที9่ ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน 
บริหารงานทั่วไปสูระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. คุณภาพผู้เรียนดี 

1.1 นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีมาตรฐาน 
1.3 มีทักษะทางวิชาชีพ 

2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดี 
2.1 มีความรู้และทักษะวิชาชีพ 
2.2 มีอุดมการณ์ 
2.3 มีทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ 
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3. คุณภาพห้องเรียนดี 
3.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3.3 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. คุณภาพโรงเรียนดี 
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนที่มีคุณภาพ 
4.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.4 การบริหารจัดการ/การนิเทศภายในที่มีคุณภาพ 

5. คุณภาพเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement) 
5.2 บริการด้วยความเต็มใจ (Service Mind) 
5.3 รักษาวินัยและตรงต่อเวลา (Discipline/On time) 

หลักการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. ใช้หลักการ การบริหารและการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯลฯ เปูาหมายคุณภาพ 5 ดี คือ 
นักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี ห้องเรียนดี โรงเรียนดีและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดี 

2. ด าเนินการ 5 ภารกิจ ตามแนวทางดังนี้ 
1).ก าหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คุณภาพ 5 ดี โดยบุคลากรทุกคนพัฒนางานบนมาตรฐาน ใช้ฐานการวิจัย 
การใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 

2). ส่งเสริมการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลากหลายเช่น Active learning จิตศึกษา 
PBL การเรียนรู้ Coding การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV การพัฒนาตามหลักสูตรที่ท าให้ชีวิตประสบ 
ความส าเร็จ EF และพัฒนาทักษะอาชีพโดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนด้านสุขภาวะ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

3).พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลายเช่นการใช้ 
กระบวนการ PLC การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ในการ 
ท างาน การเข้ารับการอบรม ฯลฯ 

4).พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้แบบ Active learning สนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนเชิงวิชาการ ให้สามารถจัดท าหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตอบโจทย์นักเรียน ชุมชน สังคม เช่น 
หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรพัฒนาทักษะฐานดิจิทัล ด้วยการสร้าง 
ระบบเครือข่ายและพ่ีเลี้ยงทางวิชาการให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพ 
ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพขึ้นในสถานศึกษา 

5). การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยการจัดตั้ง Core team ในระดับเขตพ้ืนที่ และ 
ระดับสถานศึกษา ที่มีความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมและการเป็นกลไกการจัดการศึกษาด้วยการ 
สร้างเปูาหมายร่วม มีการวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิดพ้ืนที่การเรียนรู้(Learning Space) ครอบคลุม 
ทั้งเขตพ้ืนที่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์  



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 | 9 
 

โครงสร้างสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ

เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา   อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
                     (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
                     (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
                     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
                     (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
                     (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
                     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
                    (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
                (๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                     (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
                     (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
                     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 
                     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
                (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                      (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
                      (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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                      (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
                      (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
                      (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
                (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                      (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
                      (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
                      (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
                      (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
                      (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ
งานบริหารสินทรัพย์ 
                      (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
                (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                      (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
                      (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
                      (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                      (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อน
เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                      (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                      (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
                      (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก
บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
                      (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ด าเนินคดีของรัฐ 
                      (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
                (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                      (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
                      (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
                      (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
                      (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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                      (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
                     (ฉ) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     (ช)ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
                (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                      (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                      (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
                      (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                       (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
                       (ช) ปฏิบัตงิานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
                (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                       (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
                       (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                       (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 
                       (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
                       (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
                       (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาดเนตร
นารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น 
                       (ช) ส่งเสรมิ สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                       (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                       (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
                       (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
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                       (ฎ) ส่งเสรมิแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                        (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                        (ฐ) ปฏิบตัิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 
                (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
                     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 
                      (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
                       (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
                       (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
                      (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

(10) กลุ่มกฏหมายและคดี มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
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โครงสรา้งการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
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ท าเนียบบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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ส่วนที่ 3  

มาตรการ ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้ก าหนดเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ 

หน่วยงาน ภาคเอกชน ที่มีต่อหน้าที่ภาครัฐ ตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่า ใช้จ่าย มาตรา 
54 วรรคหนึ่ง รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง       
เพ่ือพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย มาตรา 54 วรรคสอง รัฐต้อง
ด าเนินการ ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และ จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุ เปูาหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ             
โดยก าหนดให้การมี ส่วนร่วม (Participation) เป็นเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าหนดให้บุคคลหลายฝุายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษามีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมก ากับดูแล เป็นต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยผู้อ านวยการส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้ความส าคัญและมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นการแสดง 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมอบหมาย 
ให้ผู้รับผิดชอบ ก าหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลักของ 
ทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2562 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการ 

 
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

1. ค าจ ากัดความ 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม จากการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาการด ารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรั ฐ
เป็นเพียงผู้สนับสนุน 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๖ 

 

2. การก าหนดภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

 
(1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 

- การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
- การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ (การรับนักเรียน) 
- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
- งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา 
- การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน 

(2) กลุ่มอ านวยการ มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน 
- งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอกและเครือข่ายภายในองค์กร 

   (3) กลุ่ม ICT มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 
- งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานพัฒนาใบงาน DLTV 

(4) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 
- การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(5) กลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติปฏิบัติการประจ าปี 
- งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

 สถานศึกษา และการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(6) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 

- การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืนในการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียน
คุณภาพ เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ 

- การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

(7) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ดังนี้ 
- การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๗ 

 

ส าหรับในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564-2565 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีนโยบายดังนี้ 

1. ร่วมวางแผน ให้ทุกกลุ่มงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก             
เขต 2 น าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนในภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 

2. ร่วมด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน เข้ามามีส่วนในการจัด
การศึกษา 

3. ร่วมแลกเปลี่ยนความติดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชน ผู้ปกครอง 
นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ได้รับทราบถึงการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. ร่วมติดตามประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชน ผู้ปกครอง 
นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ได้รับทราบถึงการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยร่วมก ากับติดตาม และจัดท าเป็นสื่อสารสัมพันธ์ พิษณุโลก เขต 2 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม 
ภารกิจที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก 4 ด้าน และงานอ่ืน ๆ ที่ 
ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม เช่น นโยบาย เป็นต้น ในขณะที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ 
บุคลากร จึงจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจให้กับบุคคลอ่ืน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงได้กระจายอ านาจภารกิจหลัก 4 ด้านให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

1.1) การบริหารงานด้านวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส   
โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อโรคไวรัสเริ่มระบาดใน ประเทศ
จีนปลายปี ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปเป็น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด 
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด อีกหลายจังหวัดยังไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ได้ ดังนั้นเพ่ือ เตรียมตัวให้
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ New Normal ที่สอดรับกับมาตรการปูองกันการ แพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ แต่การเรียนรู้ของนักเรียน             
ต้องได้ รับอย่างต่อเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ แม้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด าเนินการ 
บริหารงานด้านวิชาการ ให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาด โดยมี 
ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ On hand Online             
On demand และ On air การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียน
การ สอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูป plate form การนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัด      



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๘ 

 

การเรียน การสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน การประสาน
ความ ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และเครือข่าย การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

1.1.1) จัดท าเล่มนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน คุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดท า ขึ้น 
เพ่ือให้สถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือและแนวทางด าเนินงานในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

1.1.2) คิดค้นนวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนรู้ มาตรการฟ้ืนฟูภาวะถดถอย 
“Learning Loss:” ส าหรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

1.1.3) จัดท าเอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียน การสอน PLK 2 New 
Normal ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
    1.1.4) จัดท า มาตรการและแนวทางการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
“7 Ways การจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย” ประสานขอความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน โรงพยาบาล 
ส่งเสริม สุขภาพต าบล ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) 

1.1.5) การนิเทศพาท า สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์พิเศษ:  

1.2) การบริหารงบประมาณ มีการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละกลุ่ม งานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ จัดท า
แผนปฏิบัติการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ คณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งการบริหารงบประมาณ จะประกอบด้วย        
การจัดท าเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้ 
เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเ งิน การบริหาร 
บัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

1.3) การบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด
ตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยสิ่งที่จะให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก 
การพัฒนา และการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจาก ราชการ และขอ
ยกตัวอย่างกรณีการย้ายข้าราชการครู จะมีการตรวจสอบต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลัง และความ
ต้องการ แจ้งต าแหน่งว่างและให้ส่งค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารการประเมินตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด 
รวบรวมค าร้องขอย้ายและแยกประเภทค าร้อง กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งค าร้องขอย้าย ไปต่าง
เขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมรายงานการประชุม กศจ.อนุมัติเป็นหลักการในการส่งค าร้องขอย้ายไปต่าง เขตพ้ืนที่
การศึกษา ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้าย
และจัดประชุม สรุปข้อมูลการย้ายเข้าที่ประชุม กศจ.เห็นชอบ ด าเนินการสั่งแต่งตั้งไปยังโรงเรียน ที่เก่ียวข้อง 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๙ 

 

1.4) การบริหารงานทั่วไป สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ด้านนี้
มากที่สุด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานใน   
เชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดให้มีการ 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจ า และจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเป็น 14 กลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

2) ให้สถานศึกษาในสังกัด เสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือแต่งตั้ง โดย
ให้มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

2.1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
2.3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
2.4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
2.6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

2.7) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

2.8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมิน ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.9) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและ 
สถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น 

2.10) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ 
มอบหมายและตามท่ีก าหนดก าหนดโดยควรมีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ เสนอแนะแนวทางในการ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ร่วมให้การสนับสนุนทรัพยากร ร่วมจัดหาหรือร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่นเพ่ือ พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ตามบริบทของสถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ชมชนเข้ามาใช้บริการอาคารและสถานที่ของสถานศึกษา 
เช่น การประชุม การแข่งขันกีฬา การจัดงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วม 
กิจกรรมของชุมชน เช่น การท าบุญตักบาตร การเวียนเทียนหรือแห่งเทียนจ าน าพรรษา งานทอดกฐิน  
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การเลือกตั้ง การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  เป็นต้น การให้บริการกับชุมชน เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ทาง
วิชาการ จิตอาสา ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน คณะกรรมการ วิทยากร เป็นต้น ซึ่งก่อ ให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 

5) ส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาขันพ้ืนฐาน เช่น การบริจาคทุนการศึกษา การทอดผ้าปุาสามัคคีเพ่ือการศึกษา การสร้าง ห้องน้ า 
ห้องส้วม ชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา ชุดนักเรียน เป็นต้น 

6) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือมอบนโยบายของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีการกระตุ้น ปลุกเร้า สร้างความตระหนัก และ
รับรู้ให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน เน้นให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ เพ่ือให้การจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสบผลส าเร็จ นักเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ 
เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป 

7) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) การเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการเรียน ผ่านระบบ
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จัดการเรียนรู้แบบ 
มาตรการฟ้ืนฟูภาวะถดถอย “Learning Loss:” “ ส าหรับนักเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเกิด
การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องในระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิธีการ “เรียนรู้ที่บ้าน สานต่อที่โรงเรียน” ทั้งนี้ 
ผู้ปกครองจะเป็น ผู้สร้างการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้สร้างสื่อและนวัตกรรม 
ผู้บริหาร สถานศึกษา เป็นผู้น านโยบายสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ ก ากับ ติดตามและ
สร้างขวัญ และก าลังใจ 
   8) ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและปฏิบัติ 7 แนวทาง “7 Ways”
ดังนี้ 

8.1) จัดเตรียมและก าหนดมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน 
วัดไข้ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน เป็นต้น 

8.2) จัดท ามาตรการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน 
 เมื่ออยู่ในโรงเรียน 
    8.3) จัดท าจุดล้างมือส าหรับนักเรียนด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลล์ เจล อย่างเพียงพอ 

8.4) จัดเตรียมห้องเรียนโดยการเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน ตามท่ีกรมอนามัย 
 กระทรวงสาธารณสุข แนะน า 

8.5) จัดท าสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่างตามจุดต่าง ๆ เช่น ทางเข้ า-ออก 
บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า ห้อมส้วม ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น 

8.6) ก าหนดปฏิทินการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนาม 
เด็กเล่น ลูกบิดประตู ราวบันได ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม เป็นต้น 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๒๑ 

 

 
8.7) ประสานขอความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบล เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการปูองกันโรคโควิด-19 
9) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์ ไลน์ แผ่นพับ จดหมายข่าว และสื่อออนไลน์อย่าง 

หลากหลาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้ปกครอง 
ชมุชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน หรือกระบวนการด าเนินงาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.) โดยมีหน้าที่ 
1.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็น 

แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินงานตาม 
แผนที่ก าหนด 

1.5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการ 
ด าเนินการและการด าเนินงานตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้อง ความจ าเป็น 
    1.6) ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่ 

1.7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษาตาม 
1.8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

   2) มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ช่วยก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดระดับอ าเภอ    
โดยให้ นายวสันต์   ปานทอง ต าแหน่ง รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับผิดชอบโรงเรียนใน
อ าเภอวังทอง นายสมคิด   หาแก้ว ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับผิดชอบโรงเรียน
ในอ าเภอเนินมะปราง  และนายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รับผิดชอบโรงเรียนในอ าเภอบางกะทุ่ม มีหน้าที่ ให้ช่วยก ากับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดแต่ละอ าเภอที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตอ าเภอ ที่รับผิดชอบ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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3) มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่บริหารจัดการภายในกลุ่มที่รับผิดชอบ ให้ 

ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ศึกษา วิเคราะห์และ 
พัฒนางาน และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

4) มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการ กตปน. และร่วมกันสนับสนุน 
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

5) มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง ชั่วคราว ปฏิบั ติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

6) จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนเป็น 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายวังทอง 1 เครือข่ายวังทอง 2 
เครือข่ายวังทอง 3 เครือข่ายวังทอง 4 เครือข่ายวังทอง 5  เครือข่ายบางกะทุ่ม 1  เครือข่ายบางกะทุ่ม 2  
เครือข่ายเนินมะปราง 1 และเครือข่ายเนินมะปราง 2  ซึ่งในแต่ละเครือข่ายโรงเรียนมีองค์ประกอบคือ        
มีประธานกลุ่ม รอง ประธานกลุ่ม กรรมการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี
หน้าที่ บริหารภารกิจ ในกลุ่มโรงเรียน ร่วมปฏิบัติราชการภายในกลุ่มตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามอบหมาย เพ่ือ การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยเดือน 
ละ 1 ครั้ง เพ่ือชี้แจงความเคลื่อนไหวและก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

8) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ ด าเนินการ เช่น        
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือข้าราชการครู การพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน การจัดสรรงบประมาณ การพิจารณาผลงานผู้ท าคุณประโยชน์ในวงการศึกษา เป็นต้น 
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ขั้นตอนและมาตรการด าเนินการ 

ขั้นตอน มาตรการ 
1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน 
ของกลุ่ม 

- ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการก าหนดมาตรการ 
   กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

2. ก าหนดมาตรการหลัก 2.1 มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วน 
     ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นร่วมด าเนินการ  
     ในภารกิจของ สพป. พล.2 
2.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการที่มีส่วนร่วม 
2.3 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน  
     ของทุกกลุ่มงาน ข้อ 6) ตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ของผู้มี 
     สว่นได้ ส่วนเสีย ว่าให้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
2.4 ให้ผู้รับผิดชอบ น าผลสรุปไปด าเนินการ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข  
     ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป 
2.5 เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ด าเนินการเรียบร้อย  
     แล้ว มีผลข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
2.6 มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ  
     โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ 
2.7 มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน  
      ภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

3. ก าหนดมาตรการเสริม 3.1 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน (ข้อ 6) จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการ เ 
      ปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม 
      ในการด าเนินงาน 
     - มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม  
       ภาพประกอบ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
      - มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการด าเนินงานตามที่ระบุได้ในกรอบ         
        แนวทางและข้ันตอน 

4. ก าหนดมาตรการให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ ด าเนินงาน 

4.1 ภาคกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องก าหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ 
ด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานมี 2 แนวทาง 

    - แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่    
       การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
    - การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์ การรับฟัง 
      ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2 มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน  
      ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและน าไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้ดีขึ้น 
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ขั้นตอน มาตรการ 
5. ก าหนดปฏิทินการก ากับติดตามผล
การด าเนินการตามข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1 ปฏิทิน การติดตามผลการด าเนินการ ตามข้อคิดเห็น 
      ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    - ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน(ข้อ 6) ด าเนินการเสร็จส่งสรุป  
      รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายใน    
      ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  
      ขึ้นอยู่กับ ภารกิจนั้น ๆ จะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสใด 
5.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วม 
     ของผู้มีส่วนได้เสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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ส่วนที่ 4  

ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มงานทุกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
 

กลุ่มงาน ผลการด าเนินงาน 
1. กลุ่มอ านวยการ 1. การประสานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน 

2. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้ง   
    เครือข่ายภายนอก และเครือข่ายภารในองค์กร 
4. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษา 
    ความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการ 
5. งานบริหารจัดการขยะของส านักงาน 

2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
    สถานศึกษา 
2. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแล 
    ช่วยเหลือ นักเรียน 
3. งานจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐาน 
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมทชน องค์กร 
    วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และ 
    สถาบันสั่งคมอ่ืน 
5. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของ 
   หน่วยงาน 
6. งานแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7. การพิจารณาการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 
8. งานการเปิดห้องเรียนพิเศษ 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
     และการจัดท าแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 
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กลุ่มงาน ภารกิจงาน/ลักษณะงาน 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและ 
    บุคลากร ทางการศึกษา 
3. การเลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัด
การศึกษา 

1. ประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
     ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
     อ่ืนในการจัดท าหลักสูตร และการจัดการศึกษา 
     พิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การจัด ห้องเรียน 
     คุณภาพ เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ 
2. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
     ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
3. งานบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา 

6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ -  การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ  
    ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    พิษณุโลก เขต 2 

7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

1. การอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการ 
    ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

9. กลุ่มกฎหมายและคดี 1. งานด าเนินการทางระเบียบวินัย 
2. งานปูองกันการทุจริต 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน 1. ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือปูองกัน 
    ผลประโยชน ์ทับซ้อนของข้าราชการในส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  
    พ.ศ. 2563 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนในสังกัด - โรงเรียนในสังกัดจัดการ

เรียนการสอนให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษา โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัดจัดการ
เรียนการสอนให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานภาคีเครือข่าย - หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคีเครือข่าย 19 
หน่วยงานร่วมท า MOU 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

- มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การใหค้วามคุ้มครอง
ช่วยเหลือนักเรียน และ
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา เพ่ือมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

ผู้มารับบริการอ่ืนๆ - ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ต่าง 

- เว็บของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  

- ไลน์กลุ่ม สพป.พล. 2  
- ระบบคลาวน์ สพป.พล 2 
- ระบบ AMSS++ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๒๘ 

 

1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีวิธีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่าง
หลากหลาย  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและ
บุคลากร สพป.พล.เขต 2 ดังนี้ 

1.1 ประสานความร่วมมือ หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องตามสภาพปัญหาแต่ละด้านร่วมเป็นภาคี
เครือข่าย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนร่วมแก้ไขปัญหา การสร้างช่องทางการการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อโซเชียล  
เพ่ือความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายจังหวัด
ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมเป็นคณะท างานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในระดับหน่วยงาน และ
ระดับจังหวัด ประสานความร่วมมือ มูลนิธิ องค์กร เพ่ือร่วมสนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่างๆ 
          1.2. มีวิธีการดูแล ด ารง รักษาภาคีเครือข่าย  ประชุมก าหนดกระบวนการพัฒนา แก้ไขปัญหา และ
วางแผนการช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ประสานการติดตามผล
การช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการการปรับปรุงข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคีเครือข่าย 
3.1.3 มีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายให้กับโรงเรียน 
          1.3.  ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน  จัดประชุม
เครือข่ายนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน สังกัด สพป.พล.เขต 2 ลงพ้ืนที่ส ารวจ สภาพปัญหา และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามกระบวนการทางจิตวิทยา  และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่าง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทราบด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน 
1.1 ร่วมวางแผน ดังนี้ 

              1)  การประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน กิจกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือ 
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามภารกิจงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
              2)  การประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน การพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยครอบครั ว  ตามภารกิจงานส่ ง เสริมและสนับสนุนก ารจัดการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานของบุคคล  
ครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2565 
               3) การประชุมคณะกรรมการ วางแผนงานการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

1.2.ร่วมด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ลงพ้ืนที่กรณีเกิดเหตุ นักเรียนจมน้ าเสียชีวิต นักเรียนถูกทอดทิ้ง นักเรียนไฟไหม้บ้าน  

ตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.พล.2) ประจ าป ี
งบประมาณ 2565 

   2) ออกตรวจสุ่มเสี่ยงและเฝูาระวังเหตุอันไม่เหมะสมในวันลอยกระทง, วันวาเลนไทน์ตามภารกิจ
งาน  การรณรงค์ เฝู าระวั งและส่ ง เสริมคว ามประพฤตินั ก เรี ยนและนักศึกษ า ประจ าป ี
งบประมาณ 2565      
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    3) ครูแดร์ ได้ด าเนินการสอน ให้ความรู้นักเรียน เรื่องยาเสพติด ตามภารกิจงานปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ประจ าปี
การศึกษา 2564– 2565 

  1.3. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         1).  มีการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  การ
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต การให้
ความร่วมมือด้านข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือวางแผนการด าเนินการด้านสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียนของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต การแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางในการจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
หน่วยงาน ต้นสังกัด ร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร มูลนิธิ ภาคประชาชน ให้การดูแลช่วยเหลือแก่นักเรียน
บ้านประสบอัคคีภัย 

     2.)  มีการด าเนินงานระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการจัดประชุม
ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เครือข่ายผู้น าชุมชน ผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดส่องดูแลให้ความคุ้ม ครอง
นักเรียน โรงเรียนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคชุมชนในการเฝูาระวัง ปูองกันพฤติกรรมเสี่ยง และคุ้มครอง
นักเรียน ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
              3)  มีการสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  และ
จัดท ารายงานผลการศึกษา รายกรณี (Case Study) 

1.3. ร่วมสรุปรายงานผล 
     1) การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ฉก.ชน.สพฐ.                    
ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ฯลฯ 

     2) การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด ร่วมกับศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 
 

 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและบรรลุผล   จ าเป็นยิ่งที่

จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม  และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ  การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  จึงเป็น  สิ่งส าคัญ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  ควรประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน เช่น  กรมสุขภาพจิต   ศูนย์อนามัย เขตฯ   สาธารณสุขจั งหวัด   สาธารณสุข
อ าเภอ  โรงพยาบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงแรงงาน
และ  สวัสดิการสังคม   สื่อมวลชน   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   องค์กรเอกชน  องค์กรอิสระ   ซึ่ งมี
ความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ดังนี้ 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๓๐ 

 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ 
2. สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการแก้ปัญหาพฤติกรรม 
3. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล 
4. เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงานพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้  ความสามารถ  ความ

สนใจ  และความถนัด 
5. ติดตามผล  สะท้อนปัญหา  และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ   ดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
6. ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เผยแพร่ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศที่เป็นประโยชน์และ

น่าสนใจ 
7. ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
2. การด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖5 

2.1 ร่วมวางแผน 
๑ วิเคราะห์ ตรวจสอบและ เสนอแนะจากการด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 
๒ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานรับนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน 

       ๓ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๔ ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินงาน 

2.2 ร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ปฏิบัติตามนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 โดย 
           1.  ด าเนินการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรอง
ประธาน ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่
เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     2.3 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
        1. ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

  2. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
  2.4 ร่วมติดตามประเมินผล 

 ควบคุม ก ากับดูแลให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

3. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

     จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เด็กวัยเรียนมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง  ค่านิยมของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนในโรงเรียนคุณภาพ  ประกอบกับนโยบายการพัฒนา
คุณภาพ  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๓๑ 

 

2 ต้องปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน  123  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน  59  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.96    ดังนั้น การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นความท้า
ทายส าคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ที่
จะต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล  เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมดังนี้     
              3.1. ร่วมวางแผน  ด าเนินการ ดังนี้ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง 3 อ าเภอ  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เพ่ือร่วมกันวางแผน และเตรียมความพร้อม
ขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนการดูแล ให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือ แนะน า ก ากับ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล   
 

3.2. ร่วมด าเนินการ   ด าเนนิการ ดังนี้ 
              1)  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่ายได้ประชุมปรึกษาหารือ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายถึงแนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาขนาดเล็ก รวมถึงความประสงค์ที่จะ
บริหารจัดการการศึกษาร่วมกันเบื้องต้น  
              2) ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน 
ผู้ปกครอง  ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน และน าผลแจ้งประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              3) ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่ายประชุมปรึกษาหารือ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อยุติ และน าผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน  และ
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทราบ  
              4)  คณะท างานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ร่วมกันจัดท าแผนบริหารการจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก  โดยน าข้อมูลที่ได้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่ายได้ประชุม
ปรึกษาหารือผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายถึงแนวโน้มการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงความประสงค์ท่ีจะ
บริหารจัดการการศึกษาร่วมกันเบื้องต้น มาจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และข้อตกลงร่วมกัน 

3.3  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ได้ด าเนินการดังนี้ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ลงพ้ืนที่ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้น าชุมชน   ผู้ปกครอง ของโรงเรียนที่มีความประสงค์จัดการศึกษาร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
รับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง  
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3.4  ร่วมติดตามและประเมินผล  ได้ด าเนินการดังนี้ 
     คณะท างานได้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยได้ออกนิเทศ

ติดตามประเมินผลโรงเรียนในสังกัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 การมีส่วนร่วมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   การวางแผน  เป็นกระบวนการในการก าหนดทิศทาง เปูาหมาย วัตถุประสงค์และ วิธีการ ที่จะท าให้
งานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จ
มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน และการร่วมมือ  การมีส่วนร่วมในทุกระดับ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒   ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล  ดังนี้     

4.1. ร่วมวางแผน  ด าเนินการ ดังนี้ 
              คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง 3 
อ าเภอ  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ไดร้่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และ
ระดับโรงเรียน โดยวิเคราะห์ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
อุปสรรค การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางและนโยบาย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มี
ประสิทธิภาพ  คุณธรรม ความถูกต้อง การบูรณาการ มีจรรยาบรรณ สามัคคี จิตอาสาและการมีส่วนร่วม 
ท างานเป็นทีม เพื่อให้แผนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพบริบทขององค์กร  
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          4.๒. ร่วมด าเนินการ   ด าเนินการ ดังนี้  
                 ประชุมคณะกรรมการ  ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้หลักการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
และการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมความคิดด้านการศึกษา นโยบาย และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา และนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล  พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคที่ครอบคลุมจุดด้อย 
โอกาส อุปสรรคที่ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 
 4.๓. ร่วมแสดงความคิดเห็น  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
                 สื่อสารทิศทางขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึงโดยการประชุม
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด   

4.๔. ร่วมติดตามประเมินผล 
     คณะท างานด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนินโครงการฯ  โดยมีการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 
5. การบริหารงานบุคคล 

  การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
งานที่มีความส าคัญงานหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการเนิน
งานตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ    

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย และผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศและการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือบริหารอัตราก าลังต าแหน่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบของ สพฐ. เพ่ือ
จัดสรรให้โรงเรียนมีก าลังคนที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ2564-2565   โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   ดังนี้ 

5.1 ร่วมวางแผน           
      คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ร่วมวางแผนก าหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สอดคล้องกับนโยบายสภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.๒. ร่วมด าเนินการ 
       คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ร่วมด าเนินการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๓๔ 

 

ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 

5.๓. รว่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
       คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอการเกลี่ยอัตราก าลังใน
สถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามแนวทางและ
มาตรการที่ก าหนด 

5.๔. ร่วมติดตามประเมินผล 
       คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ร่วมติดตามประเมินผลก าหนดแนวทางและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ก าหนด และร่วมก าหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษาขนาดเล็ก
และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้ายส่งค าร้องขอย้าย 
(กรณีปกติ) ประจ าปี 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   ดังนี้ 

6.1 ร่วมวางแผน 
ได้แต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอละ  2 ท่าน  ร่วมจัดเตรียม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.2 ร่วมด าเนินการ 
     คณะท างาน ร่วมจัดท าข้อมูล ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ให้มีความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.๓. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 คณะท างาน ให้ความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ให้มีความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม  
 6.๔. ร่วมติดตามประเมินผล 

  คณะท างาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ร่วมติดตาม
ประเมินผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู   
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7. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การให้ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการให้บ าเหน็จความชอบแก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประเทศชาติ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  จึงถือเป็นสิทธิที่ทุกคนควรที่จะได้รับบ าเหน็จความชอบประจ าปีจากผลการปฏิบัติงาน 
โดยค านึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ ความประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการ  และ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ก าหนด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติมากมาย  มีความยุ่งยากซับซ้อน
และต้องด าเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้องและบริสุทธิ์ยุติธรรม  2565   
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  

      ๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ  
      ๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบด้านบุคคล รองประธานกรรมการ  
      ๓) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ  
      ๔) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน กรรมการ  
      ๕) ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน 4 คน กรรมการ  
      ๖) ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ  
      ๗) เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน ผู้ช่วยเลขานุการ 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  
          ๑) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.  

       ๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
       ๓) ข้าราชการสายกงานการสอน 

                โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรว่มในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
7.1 ร่วมวางแผน         

คณะท างาน ได้ร่วมวางแผนการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
วงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ซึ่งเป็นตามกฎ ก.ค.ศ. 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึน 

7.2  ร่วมด าเนินการ 
 คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยยึดความถูกต้อง  โปร่งใสและใช้ธรรมมาภิบาล  
7.๓. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 คณะท างานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม  
 7.๔. ร่วมติดตามประเมินผล 

 คณะท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ร่วมติดตามประเมินผล 
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8. การขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
               หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ  และเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552   สายงาน
บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และผู้อ านวยการ สถานศึกษา
ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
   วิทยฐานะช านาญการให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ท าการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 พร้อมกัน โดยประเมินจากเอกสารรายงานของผู้ขอรับการประเมินเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง รายงานการสังเคราะห์ผลการแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้ง การปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน กรณีผลการประเมินด้านใดไมผานเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมิน     
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม
เกิน 3 เดือน 

ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
ก าหนดให มีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุดดังนี้ ชุดที่ 1 ท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2                         
ให คณะกรรมการทั้ง 3 คนประเมิน ทั้ง 2 ด้านพร้อมกัน โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ของผู้ขอรับการประเมิน กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไมผาน
เกณฑ  และ คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑ์ได 
ให้พัฒนาได ไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน ชุดที่ 2 ท าหน้าที่ประเมินด้านที่ 3 คือด้านผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสวนที่ 2 ผลงานทาง
วิชาการ ก าหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ตอผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย โดยประเมินจาก
เอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ และน าผลการประเมินและข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1            
มาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการอาจใหผู้ขอรับการประเมินน าเสนอและตอบขอซักถามด้วย     
ก็ได้ กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเหน็สมควรใหปรับปรุงด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมิน จะต้องมีผล
การประเมินผานเกณฑจากกรรมการไมน้อยกวา 2 ใน 3 คน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ  ได้ด าเนินการตรวจคุณสมบัติและเสนอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินด้าน 1 , 2 ส่งไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือด าเนินการเข้าวาระการ
ประชุม อกศจ. และ กศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

 
8. การจัดสรรงบประมาณ 

 การจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียม
และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
     ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 งบประมาณ 
92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยด าเนินการตามแนวทางการใช้งบประมาณดังกล่าว ในกิจกรรม
ส าคัญ 4 กิจกรรม ด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษา 
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ทางไกลผ่านดาวทียม (DLTV) ที่ช ารุด  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และด าเนินกิจกรรม
ด าเนินการที่เก่ียวข้องโรงเรียนในโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม ในการบริหารจัดการรายการซ่อมอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

8.1  ร่วมวางแผน 
       คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับ
สัญญาณดาวเทียมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ร่วมวางแผนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยศึกษารายละเอียดวงเงินงบประมาณที่มีทั้งหมดกับ
จ านวนโรงเรียนที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียมและด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการบริหารจัดการรายการซ่อมอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

8.๒.ร่วมด าเนินการ 
       คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับ
สัญญาณดาวเทียมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)ร่วมด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับสัญญาณ
ดาวเทียมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ให้กับโรงเรียนที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจ านวนวงเงินงบประมาณ 

8.๓. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
        คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับ
สัญญาณดาวเทียมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยศึกษารายละเอียดวงเงินงบประมาณที่มี
ทั้งหมดกับจ านวนโรงเรียนที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ใน
การบริหารจัดการรายการซ่อมอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 
      8.๔. ร่วมติดตามประเมินผล 
     คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ รับ
สัญญาณดาวเทียมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)ร่วมติดตามประเมินผลโรงเรียนในเครือข่ายที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินการซอ่มบ ารุงอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียมให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
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9. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
        ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5  
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  มาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ตามแผนงานด้าน
พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม กิจกรรมการจัด
การศึกษาก่อนประถม ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกต ิ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  
และงบลงทุน ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง นั้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  และงบลงทุน  
ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)ทั้งในเรื่องการร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ร่วมติดตามประเมินผล  เพ่ือให้การพิจารณาโปร่งใส  เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
มีส่วนร่วมดังนี้     

9.1 ร่วมวางแผน 
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๙ เครือข่าย 
ร่วมกันศึกษาเอกสารแนวทาง  มาตรการการบริหารงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ๒) คณะกรรมการ  ร่วมวางแผนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยศึกษารายละเอียดวงเงิน
งบประมาณท่ีมีทั้งหมดกับจ านวนโรงเรียนที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ  พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองข้อมูล
ของสถานศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นเหมาะสม  

 9.๒.ร่วมด าเนินการ 
       ๑) คณะกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนที่เสนอขอรับ
งบประมาณ 

      ๒) คณะกรรมการร่วมด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจ านวนวงเงินประมาณ 

 9.3 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
       คณะกรรมการรว่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยศึกษารายละเอียด

วงเงินงบประมาณท่ีมีทั้งหมดกับจ านวนโรงเรียนที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่
โปร่งใสและเป็นธรรม ในการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 

           9.4 ร่วมติดตามประเมินผล 
   มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ  โดยร่วมกับกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านระบบe-budget   
และร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบ  ก ากับ ติดตาม  
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10.  การบริหารเงินทุนหมุดเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ 
              ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรร
วงเงินให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5            
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรตาม
ข้อบังคับและคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ ฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขต พ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินทุนหมุนเวียน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2               
ได้ด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน             
โดยด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมดังนี้ 

10.๑ ร่วมวางแผน 
     คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ร่วมวางแผนบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามวงเงินให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 1,025,000.-บาท เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรตามข้อบังคับและคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ 

10.๒ รว่มด าเนินการ 
     คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ร่วมด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรยื่นค าขอกู้มา ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 

10.๓ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ืออนุมัติค าขอกู้ยืมเงินของข้าราชการครูและบุคลากร ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีสพฐ.ก าหนด 

10.๔ ร่วมติดตามประเมินผล 
    คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ร่วมติดตาม
ประเมินผลหลังจากการอนุมัติค าขอกู้ของข้าราชการครูและบุคลากรว่าสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ครูได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานส่วนกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2. การฝึกอบรมหรือการประชุมต่างๆ อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูท าให้สอนได้              

ไม่เต็มเวลา 
3. ในการจัดฝึกอบรมหรือประชุมควรจัดในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ

ประหยัดเวลา 
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11. การติดตามและประเมินผล 
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2      
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก            
เขต 2 โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

1. นโยบายการนิเทศติดตามของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  โดยมี
เอกสาร แผนการนิเทศ รายงานการนิเทศที่ผ่านมา โดยทางเขตพ้ืนที่เน้นให้ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศโรงเรียน 3 
วันใน 1 สัปดาห์ โดยก่อนออกโรงเรียนศึกษานิเทศก์ทุกท่านจะต้องประชุมเพ่ือน าเสนอและท าความเข้าใจกับ
เรื่องท่ีจะนิเทศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและคุณครู เข้าสังเกตการณ์สอน เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์หาทาง
แก้ไข 

2. ผลการประเมินการทดสอบทั้ง 3 เรื่อง RT การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน              
ชั้น ป.1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การอ่านออกเสียง มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -0.12 และการ
อ่านรู้ เรื่อง มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -0.64 เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน มีผลการประเมินต่ ากว่า
ระดับประเทศ -0.42 NT การวัดความรู้ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติของชั้น ป.6 ประมวลความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -3.04 และประมวลความสามารถด้านภาษาไทย                
-2.77 รวมทั้งสองด้านมีผลการประเมินเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ -2.91 

ONET   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้น ป. 6  ซึ่งประเมินความรู้ความสามารถ 4 ด้าน 
ด้านภาษาไทย มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -0.60    คะแนนสูงสุด   94.00 
ด้านคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -2.51     คะแนนสูงสุด   95.00 
ด้านวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ  -2.07    คะแนนสูงสุด   81.65 
ด้านภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -6.75     คะแนนสูงสุด  100 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -2.98 
ONET   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้น ม.3  ซึ่งประเมินความรู้ความสามารถ 4 ด้าน 
ด้านภาษาไทย มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ  -0.82     คะแนนสูงสุด   87.50 
ด้านคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ  -3.60    คะแนนสูงสุด  68.00  
ด้านวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ  -1.39   คะแนนสูงสุด  54.80  
ด้านภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ  -4.97   คะแนนสูงสุด  67.50 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศ -2.69 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ดังนี้ 

๑. ร่วมวางแผน 
     คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลคะแนนทดสอบระดับชาติในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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๒. ร่วมด าเนินการ 
     คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ร่วมจัดท านโยบายและ
จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ลงสู่สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          ๓. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

    คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะกลั่นกรองนโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ลงสู่
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          ๔. ร่วมติดตามประเมินผล 

    คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ร่วมติดตามประเมินผลโดยจัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 
รางวัลทีภ่าคภูมิใจ 
 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการ
ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย       
              สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติและได้รับ
รางวัล ที่เก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ดังนี้ 
              1.1 จัดท าโมเดล  ระบบการจัดการสาธารณภัย (อัคคีภัย) สถานศึกษา/บ้านนักเรียนสังกัด สพป.
พล.2 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ  

  1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับรางวัลการประกวด
โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจ าปี 2564 ผลงานเรื่อง การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและสาธารณภัยในองค์กร สพป.พิษณุโลก ประเภท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใต้หัวข้อการ
บริหารจัดการปูองกันละเสริมสร้างความปลอดภัยในองค์กร ผลิตสื่อคลิปเผยแพร่ในสื่อ Youtube ชื่อผลงาน  
“ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อด ภั ย แ ล ะ   ส า ธ า ร ณ ภั ย ใ น อ ง ค์ ก ร  ส พป . พิ ษ ณุ โ ล ก  เ ข ต 2 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7kyJDrorO4 
              1.3.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 17 
(Cluster 17) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชื่อผลงาน “การบริหารจัดการความปลอดภัย
และ  สาธารณภัยในองค์กร สพป.พิษณุโลก เขต 2” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7kyJDrorO4
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             1.4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีบุคลากรได้รับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน และเป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่นักเรียนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉก.ชน. 4 ราย  
              1.5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีบุคลากรได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉก.ชน. 
จ านวน 4 ราย 

1.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และบุคลากรใน
สังกดัได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2565 
              1.7 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2563  

-    ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดี  
     -    ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีมาก  

-    ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดี          
      1.8  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการ

คัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
       1.9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  เช่น 
        1) นางสาวนชุรี วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยม อันดับ 3 
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการนิเทศการศึกษา ชื่อผลงาน การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการ Innavation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
                     ๒). นางศิริลักษณ์   ปวงขจร  ครโูรงเรียนบ้านโป่งปะ ที่ได้รับรางวัลbest practices ระดับ
ปฐมวัย ระดับจังหวัดพิษณุโลก 
         ๓.) นางสาวโชติการ  นิลมะณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้รับโล่เกียรติคุณ
ชนะเลิศโครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง แชมพูสมุนไพรก าจัดเหา 
             ๔). นายผจงเกียรติ  จีนสลุด   ผู้อ านวยการโรงเรยีนวังตาดราษฎร์อุทิศ ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานเชิงนวัตกรรมสุขภาพนักเรียน เรื่อง การค้นคว้าข้อมูลในสารอาหารผักไชยา (คะน้าเม็กซิโก)และเส้นทาง
สุขภาพ 
              ๕) นางสาวชินาภา  สังข์เมือง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ได้รับประกาศนียบัตร
บุคลากรทางการศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน 
        1) โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
         2) โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอด  เผยแพร่นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
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        3) โรงเรียนได้รับรางวัลที่เก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยโรงเรียนใน
สังกัด สพป.พิษณโุลก เขต 2 มีนวัตกรรมที่เป็นเลิศและพัฒนาต่อยอด เผยแพร่นวัตกรรม และได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
               โรงเรียนบ้านวังขวัญ  ผลงาน “New life เริ่มใหม่ไปด้วยกัน”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การบริหาร
จัดการปูองกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในองค์กร ประเภทสถานศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
               โรงเรียนบ้านวังขวัญ  มีการเผยแพร่ผลงาน  “New life เริ่มใหม่ไปด้วยกัน”ผ่านสื่อ 
https://www.youtube.com/watch?v=LInJxUCKXws 
               โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับ
ทอง อันดับ1 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่เขตตรวจราชการที่ 17  
               โรงเรียนบ้านโปุงปะ  ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปี  2563 ระดับเงิน 
ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดเล็ก  จากกลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าเขตตรวจ
ราชการที่ 17(                 
               โรงเรียนบ้านวังขวัญ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หัวข้อการบริหารจัดการปูองกันและเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในองค์กร  ประเภทสถานศึกษา  จาก สพฐ.ชื่อผลงาน “New life เริ่มใหม่ไปด้วยกัน” 
               โรงเรียนบ้านเข็ก  เป็นตัวแทนระดับภาคภาคการปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย ตาก) เพ่ือเข้าแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะในระดับประเทศ 
  

ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 
           นักเรียนได้รับการยกย่อง  ชมเชย  และรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย 
           1. นางสาวโศรดาภรณ์   บุญพันธ์  นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  ได้รับการคัดเลือก
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ประจ าปี 2564   
           2. เด็กหญิงรุ่งนรี  สุขสอน  นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ  และ เด็กชายภาคภูมิ  
มาสาด  นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น  จังหวัดพิษณุโลก  ประจ าปี 
2564  จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
           3. นางสาวสุพัตรา  ศรีวะเสาร์  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ (ม.ท.ศ.)  
           4. นักเรียนทุนยุวพัฒน์  สายอาชีพ  ระดับชั้นปวช.1  ถึง ปวช.3 ประจ าปี 2564 
           6. นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพ่ือเยาวชน จ.พิษณุโลก   
           7 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลักสูตร 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LInJxUCKXws
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ภาคผนวก 
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การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
- โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
- การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ (การรับนักเรียน) 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

 
 
1.1 การขับเคลื่อนวิธีการด าเนินงาน(เชิงลึก) ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยยาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย  :โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่  ” : ระบบดี      
  มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา โดยจุดเน้นที่ 2 เน้นสร้างระบบที่ดี มีภูมิคุ้มกัน และทันเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1)  เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนเกิดภัย   โดยได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
ด าเนินการดังนี้   
1.1) จัดท าแผนเผชิญเหตุเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและทันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น 

สถานการณอุ์ทกภัย วาตภัย อุบตัิภัย และภัยจากการเกิดโรคระบาด ฯลฯ 
1.2) จัดท าแผนผัง รายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งหน่วยงานผู้ควบคุม     

ในภาวะฉุกเฉิน เช่น หน่วยดับเพลิง ฯลฯ 
1.3) มีคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้แจ้งให้โรงเรียน

ในสังกัดทุกแห่งปรับปรุงคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความเป็น
ปัจจุบัน และทันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.4) มีการจัดเวรยามรักษาการณ์  
1.5) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการ          

ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6) จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
1.7) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีแนวทางในการปฏิบัติ                 

ในแนวทางเดียวกัน 
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2) จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) 

 เพ่ือดูแลความปลอดภัยให้สถานศึกษาอย่างรอบด้าน  ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้  1) ก่อนเกิดภัย :การปูองกั น  2) ขณะเกิดภัย  :การเผชิญเหตุ      3) 
หลังเกิดภัย:การช่วยเหลือและเยียวยา  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ   ณ วันที่ 5 
มกราคม พ .ศ. ๒๕๖ 5 และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีประกาศ /ค าสั่ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 จัดตั้งศูนย์
ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หรือเรียกโดยย่อ ศพป.พล.2 

   การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินการสร้างหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในระบบ MOE Safety Center 
และท าการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานเขตตรวจราชการที่ 17  

2. จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หรือ 
ศป.สพป.พล.2 ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีประกาศ/ค าสั่ง 
ดังนี้ 
o ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง จัดตั้ง

ศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 

o ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ 199/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 

o ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ 200/2565 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 
2565 

o แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety  Center ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดการประชุมขยายผลการ
บริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) โดยจัดอบรมให้
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โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
Google Meet ทั้งในส่วนระบบผู้รับแจ้งเหตุ และส่วนระบบผู้แจ้งเหตุ 

4. แจ้งให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ 
(MOE Safety Center) พร้อมทั้งจัดท าค าสั่งและแบบมอบหมายงานของโรงเรียน ครบทุก
โรงเรียน 120 โรงเรียน (โรงเรียนในสังกัด 123 โรงเรียน มีโรงเรียนเรียนรวม 3 โรงเรียน) 
โดยโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดได้สร้างหน่วยงานในระบบ MOE Safety Center และเข้าร่วม
เป็นโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรียบร้อยแล้ว 
100% 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุก
แห่งปรับปรุงคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

      การขับเคลื่อนการด าเนินงานในโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด  
1. โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างหน่วยงานใน ระบบ MOE Safety Center และท าการเข้าร่วม

เป็นหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
2. จัดตั้งศูนย์ความปลอดโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียน แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียน 
3. แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety  Center โรงเรียน 
4. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความเป็นปัจจุบัน และทันต่อ        

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
3) การปฏิบัติการขณะเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน   

3.1) โรงเรียนรายงานมายังศูนย์ความปลอดภัย(MOE Safety Center) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

3.2) ชุดเคลื่อนที่เร็ว (ฉก.ชน. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2         
ลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4) การปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉนิ     
4.1) ส ารวจข้อมูลความเสียหาย เช่น  กรณีโรงเรียนเกิดวาตภัยท าให้อาคารเรียนได้รับ         

ความเสียหาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสพป.
พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ เพ่ือส ารวจความเสียหายที่โรงเรียนได้รับ พร้อมกับให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือในเบื้องต้น และกรณีที่โรงเรียนได้รับความเสียหายและไม่มีงบประมาณเพียง
พอที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ให้โรงเรียนรีบด าเนินการขอรับ          การสนับสนุน
งบประมาณมายังเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอรับงบประมาณไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีโครงการโครงการระบบ        
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนและนักเรียนมีความปลอดภัยและได้รับ   การ
ดูแลอย่างทั่วถึง  เช่น  กรณีที่นักเรียนได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย โรค
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ระบาด และภัยคุกคามทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่ ฉก  .ชน.สพป.พิษณ  ุโลก เขต 2 นักจิตวิทยา 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือทันที เช่น เยี่ยมบ้านนักเรียน  
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินช่วยเหลือให้ค าปรึกษา เป็นต้น  

5) การติดตามประเมินผล 
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เจ้าหน้าที่ป ระจ าศูนย์                 
ความปลอดภัย MOE Safety Center ร่วมกับภาคีเครือข่าย รับผิดชอบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ 

6) จัดท าโครงการเสริมสร้าง พัฒนาการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  โดยมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง  )MOU) การขับเคลื่อนความปลอดภัย ในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจภูธร ทั้ง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวังทอง อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอเนินมะปราง     ซึ่งจะ
ด าเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายโรงเรียนทั้ง 123 แห่ง  

1.2 การด าเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินโครงการ เสริมสร้าง 

พัฒนาการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ. 2565  เป็นเรื่องเร่งด่วน  ที่ต้องด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกมิติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันบริหารจัดการวิกฤติ ภัยอันตรายและความเสี่ยงทุก
รูปแบบ  ตามมาตรการ 3 ป  ได้แก่ “การปูองกัน การปลูกฝัง การปราบปราม”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2   ตระหนักถึงความส าคัญและ       ความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันหาแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน ด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการภายใต้มาตรการด้านความ ปลอดภัยของ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้จ าแนกประเภทของภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ภัยบุคคล อุบัติภัย และสาธารณภัย โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการขับเคลื่อน    การด าเนินงานด้านความปลอดภัย           ในสถานศึกษา ดังนี้  1)  ก่อนเกิดภัย:การปูองกัน 
2)  ขณะเกิดภัย:การเผชิญเหตุ   3) หลังเกิดภัย:การช่วยเหลือและเยียวยา   เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับนักเรียน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเพ่ือนิเทศติดตาม การด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาในสังกัด ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  โดย   ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านการคุ้มครองและช  ่วย เหลือนักเรียน  และความปลอดภัยในสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลือโรงเรียน ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาใน 3 อ าเภอ  โ ดยมีหน่วยงานที่
ร่วมลงนามทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน      มีความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง
สามระดับประจ าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  2565  



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๕๐ 

 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานด้านความปลอดภัย         
ในสถานศึกษาทั้ง 3 อ าเภอ โดยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบ MOU เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินงานงานร่วมกับสถานศึกษา    ใน
สังกัด  เพ่ือดูแลนักเรียนและสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ  (ภาคผนวกแนบท้าย) 

1.3 วิธีการด าเนินงานที่โดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

ด าเนินการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการรับมือกับภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

2) สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือนักเรียน (MOU) และความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียน      
ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ใน 3 อ าเภอ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามภาคีเครือข่าย
ทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน  

3) เจ้าหน้าที่ สพป.พล.2 มีความพร้อมในการให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในสังกัด      ใน
ทุก ๆ ปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลท าให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้สร้างกลุ่มไลน์ “งานสถานศึกษา 
ปลอดภัย สพป.พล.2” เพ่ือเป็นช่องทางในการสือสารงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยสมาชิกใน
กลุ่มสามารถใช้เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดย
สมาชิกในกลุ่ม มีความพร้อมในการสื่อสารและพร้อมส าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   โดย   ในปัจจุบันมี
สมาชิก ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ระบบ MOE Safety Center จาก สพฐ  
2. วิทยากรผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center เขตตรวจราชการที่ 17 
3. ทีมงาน สพป.พล.2  
4. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานสถานศึกษาปลอดภัย 

1.4 ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
            จากผลการด าเนินงาน การเสริมสร้างระบบและกลไกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา “MOE 
SAFETY CENTER” และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงส่งผลต่อเปูาหมายในการแก้ปัญหาที่มีผลต่อนักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน  4  ด้าน  

1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง จ านวน 1 ราย   
o เด็กหญิง ร.ร.บ้านวังตาด กรณีถูกแม่ท าร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. สพป.พิษณุโลก 

เขต 2 ได้ลงพ้ืนที่ สอบถามข้อมูลกับผู้ปกครอง ทราบว่าเหตุมาจากภาวะ   ผู้เป็นแม่
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เครียด รับจ้างกรีดยาง ฐานะยากจนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ร.ร.จัดหาจักรยานให้ 1 
คัน  

2) อุบัติเหตุ 
o นักเรียนจมน้ าเสียชีวิต 4 ราย  อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 1 ราย อุบัติเหตุตกเครื่องเล่น     

ที่โรงเรียน  1  ราย เจ้าหน้าที่ ฉก .ชน. สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค
ส าหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ มอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพ ติดตามดูแลเรื่องการท า
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุของทางโรงเรียนและก าชับให้ผู้บริหาร เน้นย้ า สร้างความ
ตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน  /ผู้ปกครองและให้โรงเรียนช่วยก  ัน
สอดส่องดูแลแหล่งน้ า สระน้ าในหมู่บ้าน ร่วมกับชุมชนด้วยการถูกละเมิดสิทธิ์ 

o อนาจารนักเรียนหญิง 4 ราย เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกับ
นักจิตวิทยา/ บ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      ลง
พ้ืนที่สอบถามสาเหตุให้ค าปรึกษา สร้างความตระหนัก และเยียวยาสภาพจิตใจแก่เด็ก
นักเรียน 

3) ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
o สุขภาวะทางกายและสภาพจิตใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า     

)โควิด  19) เจ้าหน้าที่ ฉก  .ชน. สพป.พิษณุโลก เขต  2 ลงพ้ืนที่มอบอุปกรณ์           ท า
ความสะอาด เจล หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค นักเรียนที่ติดเชื้อ จ านวน 
112 ราย และมีครอบครัวนักเรียน 2 ครอบครัว นักเรียน  5 คน มีบิดา มารดา 
เสียชีวิตจากโควิด ฉก  .ชน.ประสาน จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พิษณุโลก ลงพ้ืนที่     ให้การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาในเบื้องต้น จัดหาทุนการศึกษาให้
นักเรียนตามความต้องการ จนกว่านักเรียนจะศึกษาจบปริญญาตรี  

 และจากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลต่อเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ดี                       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ดังนี้  

1) คุณภาพนักเรียนดี  กล่าวคือ นักเรียนมีทักษะมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล พร้อมรับมือกับ            
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง อัน
จะส่งผลท าให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

2) คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดี  กล่าวคือ ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือ
และความปลอดภัยของนักเรียน ตลอดจนความปลอดภัยของตนเองจากโรคระบาดและอุบัติภัยต่าง ๆ 

3) คุณภาพห้องเรียนดี   กล่าวคือ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ห้องเรียนมี     
ความปลอดภัย  และมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

4) คุณภาพสถานศึกษาดี  กล่าวคือ เมื่อนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน        สื่อ
ดิจิทัล พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรดี  ห้องเรียนดี  ส่งท าให้สถานศึกษามีคุณภาพดี  ทั้งในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดี  กล่าวคือ  เมื่อนักเรียนมีคุณภาพดี  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดี ห้องเรียนดี สถานศึกษาดี อันจะส่งผลท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
2 มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย สะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้น มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  โปร่งใส
เป็นธรรม และได้มาตรฐาน 

ผลการด างานความปลอดภัยในสถานศึกษา “MOE SAFETY CENTER” 
1) โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อภัยคุกคาม        

ทุกรูปแบบ เพ่ือให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรับมือกับภัยรูปแบบใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้น 
2) มีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือในการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านจาก

การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัย       ใน
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียน ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย      ใน
สถานศึกษา ใน 3 อ าเภอ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน 

3) มีศูนย์ความปลอดภัยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  หรือเรียกโดยย่อว่า  “ศป.สพป.พล . 2” ซึ่งมีระบบ MOE Safety Center ซึ่งมี
ความพร้อมในการรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนในโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 

4) เจ้าหน้าที่ ศป  .สพป.พล . 2 มีความพร้อมในการให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในสังกัด        
ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยลงพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ท าให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 

1.5 วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
จากสภาพแวดล้อมโดยพ้ืนฐานของครอบครัวนักเรียนที่ประสบกับปัญหาความยากจน ปัญหา

เศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจของนักเรียนซึ่งส่งผลท าให้การดูแลให้ความช่วยเหลือด้าน
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามของนักเรียนเป็นไปค่อนข้างยาก 

แนวทางการแก้ไข ให้ความช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว  ชุดเคลื่อนที่เร็ว  ฉก.ชน. สพป.
พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที ่เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน ประสานงานภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือให้ค าปรึกษา/
ส่งต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๕๓ 

 

ภาคผนวกแนบท้าย 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
ที่ท าการปกครองอ าเภอวังทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง สถานีต ารวจภูธรในเขตอ าเภอวังทอง 

โรงพยาบาลวังทอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอวังทอง เจ้าคณะอ าเภอวังทอง 
 

1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
  เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต ให้เกิดความสมานฉันท์ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน     
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดและภัยคุกคามในเด็ก
และเยาวชน โดยได้ก าหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัด และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งได้จ าแนกประเภทของภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ 3  ด้าน  
ได้แก่ ภัยบุคคล อุบัติภัย และสาธารณภัย โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 1  (. ก่อนเกิดภัย : การปูองกัน  

2 (. ขณะเกิดภัย : การเผชิญเหตุ  3 (. หลังเกิดภัย : การช่วยเหลือและเยียวยา โดยการด าเนินงานนั้นจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จึงจะสามารถด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.  ที่ท าการปกครองอ าเภอวังทอง 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงในเขตพ้ืนที่ปกครองอ าเภอวังทอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปูองกัน  
การจัดระเบียบสังคม การควบคุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย การพนัน รวมไปถึงการด าเนินงานปูองกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสื่อสาร  ในภาวะฉุกเฉิน  
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ใน เขตปกครองของ
อ าเภอวังทอง จ านวน 62 แห่ง มีความหลากหลายในบริบทของผู้เรียน ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง  
เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประกอบกับในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ว การสร้างระบบความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องอาศัย
อ านาจหน้าที่ของอ าเภอ ในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ 
  



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๕๔ 

 

3.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานในการก ากับดูแลประกอบด้วย รพ  .สต. อสม. ฯลฯ 

 
มีภารกิจงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ภารกิจงานสุขศึกษา การสื่อสารสาธารณะ  
ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ รวมไปถึงด าเนินงาน ด้านยาเสพติดและสุขภาพจิตส าหรับผู้ปุวยยาเสพติด  

งานอนามัยโรงเรียน งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป งานควบคุมปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
งานระบาดวิทยา และงานสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ปุวย กลุ่มปกติ กลุ่มเด็ก 0-5  ปี และกลุ่มนักเรียน ซึ่งภารกิจ  
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดังข้างต้น มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครอง

และช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  รวมถึงการส่งเสริมงานด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน สุขภาพจิตของเด็กนักเรียนในบริบทงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ งานปูองกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา

และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร งานด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ  

4.  สถานีต ารวจภูธรในเขตอ าเภอวังทอง 
 4.1  สถานีต ารวจภูธรวังทอง 
 4.2  สถานีต ารวจภูธรแก่งโสภา 

เป็นหน่วยงานในสังกัดของ กองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สังกัดต ารวจภูธรภาค 6
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีภารกิจงานและกลยุทธ์การท างานที่มีมาตรฐาน ระบบปฏิบัติการเชิงรุก สืบสภาพ
พ้ืนที่ ให้รู้และเข้าใจถึงปัญหาของพ้ืนที่ปัญหาของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาเข้าถึงจิตใจของประชาชนและ
สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้ โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดจาก ทฤษฎี   "ต ารวจชุมชน   ) " Community 
Policing)  
อันประกอบด้วยมาตรการสายตรวจชุมชน มาตรการ เพ่ือนบ้านระวังภัย และมาตรการชุมชนปลอดยาเสพติด
มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ จากภารกิจงานดังข้างต้น และการขับเคลื่อนโครงการครู D.A.R.E. ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการใช้หลักการปูองกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาส 
เข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้ 
พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โครงการที่ให้ข้อมูลและทักษะ  
  แก่เด็กนักเรียนเพ่ือไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างต ารวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน สามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ทั้งการปูอง กันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภัยบุคคล เช่น  

การล่วงละเมิดทางเพศ การทะเลาะวิวาท การกลั่นแกล้ง รังแก   ) Bully) การถูกปล่อยปะ ละเลย ทอดทิ้ง  
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภาวะจิตเวชในเด็กนักเรียน ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ ภัยไซเบอร์ การพนัน ฯลฯ   

5.  โรงพยาบาลวังทอง 
เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอมีภารกิจงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ฟ้ืนฟู ความคุมโรค และ

คุ้มครองผู้บริโภค และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการสร้างเสริมสุขภาพ และขับเคลื่อน 
การบริการด้านสุขภาพด้านระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงพยาบาลมีส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน  
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การปูองกันและแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ค าปรึกษาแนะน าพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ให้เหมาะสม ให้ค าแนะน าในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ การแก้ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียน
ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กนักเรียนที่ประสบ
ภัยด้านต่าง ๆ เป็นต้น                 

6.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอวังทอง 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจงานในการ

สนับสนุนนายอ าเภอในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการอ านวยความสะดวก
และธรรมาภิบาล  การก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานและมาตรฐานบริการสาธารณะ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นท่ี ทั้งด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และ
การศึกษา รวมถึงการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา มีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหน่วยงาน  

ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในการให้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยด้านต่าง ๆ เช่น ภัยบุคคล อุบัติภัย สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์  

7 .  เจ้าคณะอ าเภอวังทอง 
 พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญทางด้านการศึกษา การพัฒนาการศึกษาครอบคลุมในระดับโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ หรือที่เรียกว่า “บวร”  )บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งจะเห็นได้ว่าบ้านมีความพร้อมเชื่อมโยงกับวัดและ

โรงเรียน  โดยที่วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
มากมาย เช่น 1  ( การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงมหาวิทยาลัย 2  ( การเป็นครูผู้สอนตาม
สถาบันการศึกษาต่างๆ 3  ( การช่วยเหลือสังคมด้านการบริจาคทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่างๆ 4  ( การเป็นผู้น า
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน     5 ( การเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
 จากบทบาทหน้าที่ดังข้างต้น พระสงฆ์ในเขตอ าเภอวังทอง มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุน 

งานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งพระสงฆ์นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมขัดเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ปลูกฝัง    ทัศนติที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน การสนับสนุนงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ การมีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์แก่สังคมด้านต่างๆ การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การต่อต้านยาเสพติด งานด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ )ทุนการศึกษา) และการส่งเสริมวิชาชีพต่างๆ   
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MOE Safety Center  ศป.สพป.พล.2 
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การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU 
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การด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ภัยจากความรุนแรง 
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อุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
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อุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
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อุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
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ภัยส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๖๔ 
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ภัยส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
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การด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนป้องกันภัยจากอัคคีภัย 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ความร่วมมือโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 

 

 
 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

1. การขับเคลื่อนวิธีการด าเนินงาน(เชิงลึก) ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทาง
การศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” เพ่ือค้นหาและติดตามผู้ เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและ              
ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
และออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จนจบการศึกษาภาคบังคับ
และหรือได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ
เด็ก    ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา กิจกรรม“พาน้องกลับมาเรียน” ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” 
สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือติดตาม
ค้นหาผู้เรียนที่หล ุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ/หรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง   
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน้าที่และภารกิจการด าเนินงานดังนี้ 

1) ด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

2) เป็นศูนย์ประสานงานสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้ง
ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ในการติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล ในการสร้างนวัตกรรมการติดตามเฝูาระวัง
นักเรียนออกกลางคัน และ/ หรือหลุดออกจากระบบการศึกษา Application “PLK2 : ช่วย
น้องกลับมาเรียน” สพป.พิษณุโลก เขต   2 “Watch out for Protect Drop out student 
System” (WPDS) 
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4) จัดท าข้อมูลการดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคัน
ที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จนจบการศึกษา   ภาคบังคับ
และ/หรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

5) ติดตาม และรายงานผลการค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด  

6) ปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาหรือสนับสนุการปฏิบัติงานของสถานศึกษา             
ในสังกัด 

7) จัดตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ประสานงาน แบ่งกลุ่มงงานภายใน โดยแบ่งออกเป็น 3 คณะ 
ดังนี้ 
o ที่ปรึกษา 
o คณะท างานขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
o คณะท างานฝุายประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 

8) ให้ศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 2  มีสถานที่ตั้งอยู่ในอาคารส านักงาน หมู่ที่ 3 ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

9) ให้สถานศึกษาในสังกัด แต่งตั้งคณะท างานระดับสถานศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานร่วมในศูนย์
ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

10) ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการติดตามเด็กตก
หล่นตาม Application “PLK2 ช่วยน้องกลับมาเรียน” สพป.พิษณุโลก เขต 2”เว็บไซต์ 
https://dropout.edudev.in.th โดยมีนักเรียน จ านวน 43 คน จากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบนักเรียนที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ         
รวมทั้งสิ้น 43 คน ดังนี้ 
o กลุ่มท่ี 1 ข้อมูลเด็กตกหล่นจาก กสศ.  จ านวน  17  คน 
o กลุ่มท่ี 2 ข้อมูลจากระบบ DMC  จ านวน  26  คน  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

- ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้อง จ านวน 25 โรงเรียน ลงพ้ืนที่ค้นหาถิ่นที่อยู่
ของนักเรียนด้วย Application  “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นรายบุคคล 

- ขั้นตอนที่ 2 โรงเรียนในสังกัด Check in ด้วย Application “พาน้องกลับ
ห้องเรียน” และปักหมุดที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน 

- ขั้นตอนที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตรวจสอบ
ข้อมูล   ในระบบ Application พาน้องกลับมาเรียน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานติดตามค้นหา ปูองกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 2 ตามค าสั่ งที่ 
193/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ลงพ้ืนที่ให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพ่ือประชุมวิเคราะห์หาแนวทางการการดูแล
ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ         มี
ฐานะยากจน และมีบุตร ธิดา จ านวนมาก และมีบุตรพิการ บกพร่องทางสติปัญญา 
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ส่งผลให้นักเรียนต้องหยุดเรียนสลับกับน้องสาวในการดูแลน้องที่พิการ เพ่ือเสียสละ
ให้บิดา มารดา ออกไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัว
หนาแน่น และได้รับผลกระทบไม่ได้ศึกษาต่อ คณะท างานฯ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ให้
ความดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือส่งต่อให้นักเรียนเข้าเรียนต่อ         ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

- ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานติดตามค้นหา ปูองกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ด าเนินการประสานภาคีเครือข่ายในการส่งต่อนักเรียน จ านวน 2 ราย ที่ได้รับ
ผลกระทบจากครอบครัวมีรายได้น้อยไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนหนองพระพิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ และอีก 1 ราย ประสานภาคีเครือข่ายโรงเรียนชุมชน 2     บ้านกกไม้แดง 
ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- ขั้นตอนที่ 6 คณะท างานฯ ประจ าศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดหาแหล่งงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาในการเรียนต่อของนักเรียนจากมูลนิธิ      สุขปัญญา 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยโรงเรียนบ้าน
สะเดา และคณะท างานฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา และ
สิ่งของเครื่องใช้เพื่ออุปโภค บริโภคในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้น 

- ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Application พาน้องกลับมาเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในระบบรายงานผ่านระบบ 
Google Form https://docs.google.com ทุกวันพฤหัสบดี 

 

        2.  การด าเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการปูองกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ ของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน 
2) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ กระบวนในการปูองกันปัญหาของนักเรียนที่มีแนวโน้ม

เสี่ยงออกกลางคัน 
3) เพ่ือติดตาม แนะน า ปูองกันการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด 

               การด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการ ปูองกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน       ใน
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยก าหนดกิจกรรมเพ่ือเป็นการดูแล 
ปูองกันนักเรียนในสังกัดไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา ดังนี้ 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของ
นักเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยน านโยบายส านักงานคณะกรรมการ

https://docs.google.com/
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  , ค่านิยมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนภายใต้การขับเคลื่อนคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้วงจรมาตรฐาน SPDCA 

2) ก าหนดกระบวนการการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนักเรียนออกกลางคัน ในสังกัด
ด้วยรูปแบบ : SAS 

S : Student นักเรียน คือ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน ได้รับการศึกษาสภาพ
ปัญหา   ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนจนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
A : Affect ผลกระทบ คือ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการติดตามนักเรียนออก
กลางคันของสถานศึกษา 
S : Solution การแก้ปัญหา คือ แนวทางการแก้ปัญหา การปูองกัน แก้ไขปัญหานักเรียน         
ออกกลางคัน นักเรียนหลุดออกจากระบบ 

3) ด าเนินการลงพ้ืนที่ ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ออกกลางคัน หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาซ้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ตรง
สภาพปัญหาของนักเรียนรายบุคคล 

4) ด าเนินการการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เอื้อกับนักเรียนที่มีจ าเป็นกรณีพิเศษ โดยการ
ปรับสภาพในการกลับเข้าสู่ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน และไม่กล้าที่จะกลับมาพบเพ่ือน ๆ 
ในห้องเรียน ในเบื้องต้น จึงได้ปรับการเรียนการสอนเป็นระบบ Online สลับกับการเรียน On hand เพ่ือให้
นักเรียนได้ปรับสภาพตนเอง และความรู้สึกท่ีขาดความสัมพันธ์ต่อเนื่องในการเรียนและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
ร่วมกับเพ่ือน ๆ 

5) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ค าปรึกษานักเรียน เป็นรายบุคคล โดยนักจิตวิทยา และทีม
ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีม ฉก.ชน. สพป.พิษณุโลก เขต 2 ที่มีความเชี่ยวชาญ    มีประสบการณ์การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ประสบผลส าเร็จ และผ่านการฝึกอบรม      ในกระบวนการการให้ค าปรึกษานักเรียน 

6) การใช้ระบบการสื่อสารดิจิทัล ผ่านระบบโทรศัพท์ส่วนตัวผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ
งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจ าชั้น ธุรการโรงเรียน และกลุ่มไลน์ “PLK 2 ระบบติดตามนักเรียน
ออกกลางคัน”  กลุ ่มไลน์ “เครือข่ายนักจิตวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 2”  กลุ ่มไลน์ “ฉก.ชน. สพป.
พิษณุโลก เขต 2” กลุ่มไลน์ “ธุรการพิษณุโลก เขต 2”  กลุ่มไลน์ “รับนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2” 

7) การสร้างนวัตกรรมระบบเฝูาระวังนักเรียนออกกลางคัน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ก าหนดให้มีโปรแกรมเฝูาระวังนักเรียนออกกลางคัน เพื่อปูองกันนักเรียนตกแหล่น         
และหลุดออกจากระบบ โดยเขียนโปรแกรมการติดตามที่มีชื่อว่า “PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน”       ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 WPDS : Watch out for Protect drop 
out student System เ พ่ือรายงานผลนัก เรี ยนขาดเรี ยนต่ อ เนื่ อ ง เกิ น  3 วัน   เว็ ป ไซต์ 
http://wpds.developsys.net/index.php “ผ่านช่องทางไลน์ PLK2 

8) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  เนื่องจากครอบครัวนักเรียนมีความจ าเป็นต้องให้นักเรียนไป
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ท างานเพ่ือช่วยเหลือ คือ จัดการเรียนผสมผสานระหว่าง Online On hand สลับกับการเรียน  On site                        
โดยผู้บริหารโรงเรียนรับภาระในการดูแลติดตาม 

3.  วิธีการด าเนินงานที่โดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
การสร้างนวัตกรรมระบบเฝูาระวังนักเรียนออกกลางคัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 

เขต 2 ก าหนดให้มีโปรแกรมเพ่ือปูองกันนักเรียนตกแหล่น และหลุดออกจากระบบ โดยเขียนโปรแกรม     
การติดตามที่มีชื่อว่า “PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2” ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 WPDS : Watch out for Protect drop out student System  
เพ่ือรายงานผลนักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 วัน เว็ปไซต์ http://wpds.developsys.net/index.php    
ผ่านช่องทางไลน์ PLK2 เพ่ือเป็นการปูองกันดูแลนักเรียนที่ขาดเรียน/หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหลุดออกจากระบบ
ได้ทันสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

4. ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ผลการติดตามนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ตาม

ข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 43 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินงานตามระบบ Application “พาน้องกลับมาเรียน” ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

นักเรียนที่เสี่ยงออกกลางคัน ตกหล่น จ านวน 43 คน  ติดตามพบตัว 43 คน โดยมีรายละเอียดผล
การติดตามดังนี ้

o ผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ    จ านวน    3  คน 
o เข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน สังกัดอ่ืน    จ านวน  17  คน 
o เข้าเรียนในสังกัดเดิม    จ านวน    2  คน 
o จบการศึกษาภาคบังคับ     จ านวน  19  คน 
o อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ    จ านวน    2  คน 

 สรุปการดูแล ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ จ านวน 3 คน โดยการลงพ้ืนที่
ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการติดตามนักเรียนตกหล่น    โดย
ร่วมหาแหล่งสนับสนุนทุนการศึกษา และพานักเรียนไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่
โรงเรียนหนองพระพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จ านวน 2 
ราย และส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จ านวน 1 ราย 
 จากการติดตามนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 43 คน 
คณะท างานติดตามค้นหา ปูองกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 และคณะท างานติดตามค้นหา ปูองกันเด็กตกหล่นของโรงเรียนในสังกัด       ได้ด าเนินการ
ติดตามค้นหาตามระบบ Application พาน้องกลับมาเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และตามระบบ Application พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ส่งผล     ให้ติดตามนักเรียนได้ครบ
ทุกคน 100% 
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5. วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
จากข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตกหล่นหลุดออกจากระบบ

การศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เร่งด าเนินการติดตาม จ านวน 43 คน และจากการส่งต่อข้อมูลการรายงาน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภายในองค์กร พบข้อมูลนักเรียน จ านวน 66 คน               ใน
ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องเร่งด าเนินการศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สภาพปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล และ
สังเคราะห์รูปแบบ การปูองกันนักเรียนไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยพบสภาพปัญหานักเรียนส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมหยุดเรียน ขาดเรียนเป็นเวลานาน เนื่องจากเหตุผลของนักเรียนคือการเบื่อเรียน       ไม่อยาก
เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 และขาดความต่อเนื่องในการเรียน On site   ของ
นักเรียนในสังกัด จึงได้ด าเนินการปูองกัน แก้ไขปัญหาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ก าหนดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกระบวนการ ปูองกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน       ใน
สังกัด   ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งด าเนินการศึกษาสภาพปัญหา
ของนักเรียน และวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบการปูองกันนักเรียนหยุดเรียน ขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการออกกลางคันและหลุดออกจากระบบการศึกษา จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการลงพ้ืนที่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูที่
รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจ าชั้นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครูวิชาการงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนซ้ า
อีกครั้ง เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล และด าเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการส่งต่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน เสี่ยงหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ที่เอ้ือให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบื่อเรียน ไม่อยากเรียน โดยการปรับการเรียนการสอนแบบ 
Online และ Onhand สลับกับการเรียนแบบ Onsite เพ่ือให้นักเรียนปรับสภาพพฤติกรรมการเข้าเรียนร่วมกับ
เพ่ือนในชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลานานและไม่กล้าที่จะกลับมาเรียน 

3) คณะท างานติดตามนักเรียนตกหล่น ปูองกันนักเรียนออกกลางคัน ระดับโรงเรียน และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานงานการด าเนินงานตลอดเวลาเพ่ือเฝูาระวังพฤติกรรมนักเรียนไม่ให้ขาดเรียน และ
ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา เฝูาระวัง
และให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

4) จัดท านวัตกรรมเฝูาระวังพฤติกรรมนักเรียนออกกลางคัน โดยจัดท าระบบ Application PLK2 : 
ช่วยน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 WPDS : Watch out for Protect drop out student System    เพ่ือ
รายงานผลนักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 วัน เว็ปไซต์ http://wpds.developsys.net/index.php    ผ่าน
ช่องทางไลน์ PLK2 เพ่ือเป็นการปูองกันดูแลนักเรียนที่ขาดเรียน/หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหลุดออกจากระบบได้
ทันสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน”  
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ระบบเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน “PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน”  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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กิจกรรมการด าเนินงานติดตาม ป้องกันนักเรียนออกกลางคัน  
ตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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กิจกรรมการด าเนินงานติดตาม ป้องกันนักเรียนออกกลางคัน  
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กิจกรรมการด าเนินงานติดตาม ป้องกันนักเรียนออกกลางคัน  
ตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๗๘ 

 

Application   PLK2 : ช่วยน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 
WPDS : Watch out for Protect drop out student System  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๗๙ 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๐ 

 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
อบรมค่ายทักษะชีวิต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๑ 

 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๒ 

 

การด าเนินการออกตรวจปัสสวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับปลัดอ าเภอ/สาธารณสุขอ าเภอ 
ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.พิษณุโลก เขต 2) 

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

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ประสานงานกับปลัดอ าเภอและ
สาธารณสุขอ าเภอ  เข้าโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มเสียงกับสารเสพติด โดยเข้าตรวจปัสสวะนักเรียน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่สุ่มเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๓ 

 

 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๔ 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๕ 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 
……………………………………. 

 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.สพป.พล 2) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษและระบบ            
ที่สามารถช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของชาติในอนาคต ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด จัดให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน แก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก ก าหนดมาตรการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ตามภารกิจ ๔ ด้าน คือ ๑. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. การส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
๓. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ๔. การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.) ตระหนักถึงความส าคัญระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความห่วงใย                  
ในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักเรียน เนื่องจากในแต่ละภาคเรียน มักมีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่าง  ๆ
อีกทั้งยังมีนักเรียนจ านวนมากเจ็บปุวยจากโรคระบาด และได้รับอันตรายจากการใช้ความรุนแรงของนักเรียน 
การใช้ยาเสพติด ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จึงก าหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเปิดโอกาสให้เกิดการ              
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน  ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                   
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต ามนโยบายการจัด
การศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไปและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยก าหนด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 โดยให้ทุกกลุ่มงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
งานให้ เป็นไปตามมาตรการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ร่วมวางแผน ร่วมด า เนินการ                         
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล สามารถสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 

1. ร่วมวางแผน มีภารกิจงาน ดังนี้ 
              1.1  การประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน กิจกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือ 
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามภารกิจงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
              1.2  การประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน การพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยครอบครั ว  ตามภารกิจงานส่ ง เสริมและสนับสนุนก ารจัดการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานของบุคคล  
ครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2564 
               1.3 การประชุมคณะกรรมการ วางแผนงานการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๖ 

 

2.ร่วมด าเนินการ มีภารกิจงาน ดังนี้ 
   2.1 ลงพ้ืนที่กรณีเกิดเหตุ นักเรียนจมน้ าเสียชีวิต นักเรียนถูกทอดทิ้ง นักเรียนไฟไหม้บ้าน  

ตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  (ฉก.ชน.ลพ.1) ประจ าป ี
งบประมาณ 2564 

   2.2 ออกตรวจสุ่มเสี่ยงและเฝูาระวังเหตุอันไม่เหมะสมในวันลอยกระทง, วันวาเลนไทน์ ตามภารกิจ 
งาน  การรณรงค์ เฝู าระวั งและส่ ง เสริมคว ามประพฤตินั ก เรี ยนและนักศึกษ า ประจ าป ี
งบประมาณ 2564          

    3.3 ครูแดร์ ได้ด าเนินการสอน ให้ความรู้นักเรียน เรื่องยาเสพติด ตามภารกิจงานปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ประจ าปี
การศึกษา 2563 – 2564 

3. ร่วมสรุปรายงานผล 
     3.1 การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ฉก.ชน.สพฐ.                    
ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ฯลฯ 

     3.2 การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด ร่วมกับศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 
 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีวิธีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่าง
หลากหลาย  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและ
บุคลากร สพป.พล.เขต 2 ดังนี้ 

1. ประสานความร่วมมือ หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องตามสภาพปัญหาแต่ละด้านร่วมเป็นภาคี
เครือข่าย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนร่วมแก้ไขปัญหา การสร้างช่องทางการการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อโซเชียล  
เพ่ือความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายจังหวัด
ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมเป็นคณะท างานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในระดับหน่วยงาน และ
ระดับจังหวัด ประสานความร่วมมือ มูลนิธิ องค์กร เพ่ือร่วมสนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่างๆ 
 

          2. มีวิธีการดูแล ด ารง รักษาภาคีเครือข่าย  ประชุมก าหนดกระบวนการพัฒนา แก้ไขปัญหา และ
วางแผนการช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ประสานการติดตามผล
การช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการการปรับปรุงข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคีเครือข่าย 
3.1.3 มีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายให้กับโรงเรียน 
           3.  ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน จัดประชุมเครือข่าย
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน สังกัด สพป.พล.เขต 2 ลงพ้ืนที่ส ารวจ สภาพปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามกระบวนการทางจิตวิทยา  และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทราบด าเนินการ 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๘๗ 

 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่าย 
   1.  มีการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  การเข้าร่วม
อบรมโครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต  การให้ความ
ร่วมมือด้านข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือวางแผนการด าเนินการด้านสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียนของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต การแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางในการจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
หน่วยงาน ต้นสังกัด ร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร มูลนิธิ ภาคประชาชน ให้การดูแลช่วยเหลือแก่นักเรียน
บ้านประสบอัคคีภัย 

 2. มีการด าเนินงานระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการจัดประชุมภาคี
เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครอง
นักเรียน ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ 
เด็กนักเรียนเครือข่ายผู้น าชุมชน ผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดส่องดูแลให้ความ
คุ้มครองนักเรียน โรงเรียนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคชุมชนในการเฝูาระวัง ปูองกันพฤติกรรมเสี่ยง และ
คุ้มครองนักเรียน ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
           3. มีการสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และจัดท ารายงาน
ผลการศึกษา รายกรณี (Case Study) 
 

การด าเนินงาน 
1. กิจกรรมการประชุมครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรื่อง การปูองกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการปูองกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 2 การลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังทอง อ าเภอ เนินมะปราง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นักจิตวิทยาประจ าบ้านพักเด็ก และ
ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ศึกษานิเทศก์ประจ าพ้ืนที่ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงออก
กลางคัน พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และหรือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามต่าง ๆ 
 3. รายงานข้อมูลจากสถานศึกษา เรื่อง พฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน กลุ่มนักเรียนไม่
จบการศึกษาภาคบังคับ และกลุ่มนักเรียนที่ติด 0 ติด ร มส 
 4. ก าหนดระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ และจัดท าแบบรายงาน Case Study เพ่ือให้ครูที่
รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
เพ่ือรายงานสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

5. ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานตามล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน และกรณีนักเรียนได้รับ
ผลกระทบจากสภาพปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ โดยลงพ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน และด าเนินการส่งต่อ กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
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6. พัฒนา เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเพ่ิมแนวปฏิบัติการติดตาม
นักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน เพ่ือให้ครูผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนครูงานทะเบียน
โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเข้าใจในกระบวนการการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน 
 7. พัฒนากระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านพฤติกรรม ด้าน
เศรษฐกิจ และการออกกลางคันของนักเรียน โดยการสร้างเครือข่าย พสน. เครือข่ายนักจิตวิทยาประจ า
โรงเรียน เพ่ือการประสานงานกับนักจิตวิทยาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบงานการติดตามนักเรียน
ออกกลางคัน เพ่ือติดตามความประพฤตินักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการออกกลางคัน กลุ่มเสี่ยงติด 0 ติด ร                
ติด มส จนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
 8. ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว เพ่ือเป็นการช่วยหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือลดภาวะความเครียดให้กับ
นักเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 

 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและบรรลุผล   จ าเป็นยิ่งที่

จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม  และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ  การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  จึงเป็น  สิ่งส าคัญ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  ควรประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน เช่น  กรมสุขภาพจิต   ศูนย์อนามัย เขตฯ   สาธารณสุขจั งหวัด   สาธารณสุข
อ าเภอ  โรงพยาบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงแรงงาน
และ  สวัสดิการสังคม   สื่อมวลชน   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   องค์กรเอกชน  องค์กรอิสระ   ซึ่ งมี
ความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ดังนี้ 

10. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ 
11. สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการแก้ปัญหา
พฤติกรรม 

12. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

13. เป็ นแหล่ งกา ร เ รี ยนรู้ และฝึ ก งาน   และ เ พ่ิม พูนประสบการณ์ แก่ นั ก เ รี ยนตาม
ความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด 

14. ติดตามผล  สะท้อนปัญหา  และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ  ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

15. ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เผยแพร่ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจ 

16. ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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 การมีส่วนร่วมด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่าย 
ประชุมหารือร่วมกับอัยการภาค 6/พมจ./บ้านพักเด็ก/นิติกร/ทีมสหวิชาชีพ 
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การจัดหาทุนสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนให้กับนักเรียนในสังกัด  จ านวน 419 คน 
(ทุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก) 

ตามภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.พิษณุโลก เขต 2) 
*************************** 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดส่ง
เอกสารการขอรับทุนสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน เพ่ือขอรับทุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ในไตรมาสที่ 1 – 3 ได้รับการพิจารณาโอนเงินให้แล้ว จ านวน 419 
ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
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การด าเนินการออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันวาเลนไทน์ 
ตามภารกิจงาน “การรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 

ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.พิษณุโลก เขต 2) 
*************************** 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียน ออกตรวจพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและเฝูาระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันวาเลนไทน์ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในพ้ืนที่
อ าเภอวังทอง อ าเภอบางกระทุ่ม และอ าเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  

 

       
 

     
 
 
 
 
 
 

การระดมเงินบริจาคและลงพื้นที่กรณีไฟไหม้บ้านนักเรียน  จ านวน 1 คน 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๒ 

 

ตามภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.พิษณุโลก เขต 2) 
*************************** 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 น าโดย นางผกาภรณ์  พลายสังข์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2  /นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2  /  
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก /นายอ าเภอวังทอง ลงพ้ืนที่มอบเงิน จ านวน 4,000 บาท 
ให้เด็กหญิงจรรยาพร  โพธิ์หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโปุงปะ เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพัก
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ท าให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนไม่มี
บ้านพักอาศัยและขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค และพระครูบาบุญชุ่ม ได้สร้างบ้านพัก และมอบบ้านให้
นักเรยีนเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๔ 

 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหานักเรียนออกกลางคัน 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม 

    กลุ่มอ านวยการ 
 

1.  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
2. กิจกรรม Big Cleaning Day 
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 
4. กิจกรรมท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๙๙ 

 

1. กิจกรรมจิตอาสาพฒันาและปลูกต้นไม ้
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยจัดท า
ความสะอาด  ตกแต่งก่ิงต้นไม้ และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565  
ณ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครู /คณะกรรมการ
สถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เมื่อวันที่  12  
พฤษภาคม  2565 
 

 
    
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๐๐ 

 

2. กิจกรรม Big Cleaning Day 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยจัดท าความ
สะอาดบริเวณส านักงานเขตฯ โดยได้รับความร่วมจากทุกกลุ่มงาน และหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลดินทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๐๑ 

 

3. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันอัคคภีัย 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นและซ้อมแผน
ปูองกันอัคคีภัย  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลนครพิษณุโลก,ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในหน่วยงานทุกกลุ่ม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๐๒ 

 

4. กิจกรรมท าบุญวนัคล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สพฐ. 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  จ านวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอง 19 ปี สพฐ. 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๐๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม 
    กลุ่มนโยบายและแผน 

 

   1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

                              2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๐๔ 

 

๑.๑ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

   
   จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เด็กวัยเรียนมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง  ค่านิยมของ

ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนในโรงเรียนคุณภาพ  ประกอบกับนโยบายการพัฒนา
คุณภาพ  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
2 ต้องปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน  123  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน  59  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.96  

   ดังนั้น การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นความท้าทายส าคัญประการหนึ่งของ 
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ที่จะต้องร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมพัฒนาการศึกษา ดังภาพ 

 
 
 
 

                    
            
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิด  ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการร่วมวางแผน  
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล  เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมดังนี้     
 

ร่วมท ำ 

ร่วมพฒันำ 

ร่วมคิด 

กรอบแนวคิด(Conceptual Framework) 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 การประสาน 

 การท างานเป็นทีม 

 การมีส่วนร่วม 

 

 การประสาน 

 การท างานเป็นทีม 

 การมีส่วนร่วม 

 

 การประสาน 

 การท างานเป็นทีม 

 การมีส่วนร่วม 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๐๕ 

 

              1. ร่วมวางแผน  ด าเนินการ ดังนี้ 
                  1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง 3 อ าเภอ  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เพ่ือร่วมกันวางแผน และเตรียมความพร้อม
ขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนการดูแล ให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือ แนะน า ก ากับ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล   

             1.2  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้มอบนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งในเรื่องการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในวันประชุมประจ าเดือน โดยผ่านระบบ Zoom Meeting   

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 การประชุม Zoom  Meeting  การมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

          2. ร่วมด าเนินการ   ด าเนินการ ดังนี้ 
              2.1  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่ายได้ประชุมปรึกษาหารือ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายถึงแนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาขนาดเล็ก รวมถึงความประสงค์ที่จะ
บริหารจัดการการศึกษาร่วมกันเบื้องต้น  
              2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน 
ผู้ปกครอง  ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน และน าผลแจ้งประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              2.3 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่ายประชุมปรึกษาหารือ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อยุติ และน าผลการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน  และ
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทราบ  
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              2.4  คณะท างานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ร่วมกันจัดท าแผนบริหารการจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  โดยน าข้อมูลที่ได้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่ายได้
ประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายถึงแนวโน้มการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงความประสงค์
ที่จะบริหารจัดการการศึกษาร่วมกันเบื้องต้น มาจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และข้อตกลง
ร่วมกัน 

         3. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ได้ด าเนินการดังนี้ 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ลงพ้ืนที่ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้น าชุมชน   ผู้ปกครอง ของโรงเรียนที่มีความประสงค์จัดการศึกษาร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
รับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง  เช่น  กรณีที่น านักเรียนโรงเรียนวัดตายม 
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง  และโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 18 ไปเรียนกับชุมชน 3  
บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)  โดยมีนายเฉลิมชัย  ขวัญเมือง นายอ าเภอบางกระทุ่ม นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.
สพป.พิษณุโลก เขต 2   ว่าที่ รต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสุมาลี ยอดยิ่ง  
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเนตร  ใจเร็ว  ผอ.โรงเรียชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษดิ์  
ผอ.อาคม มหามาตย์  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 2  และ นายธีรวุฒิ ช่อล าดวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก ร่วมกับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชนโรงเรียนวัดตายม และ  โรงเรียนบ้านใหม่ไพร
มณีมิตรภาพที่ 118     สรุปผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้น านักเรียนไปรวม ดังนี้ โรงเรียนวัดตายม  ไปเรียน
รวมกับ โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118  ไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชน 
3 บ้านเนินกุ่ม  

 

ภาพการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   กับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้น าชุมชน  ชุมน                     
และผู้ปกครองนักเรียน 
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  4.  ร่วมติดตามและประเมินผล  ได้ด าเนินการดังนี้ 

     คณะท างานได้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยได้ออกนิเทศ
ติดตามประเมินผลโรงเรียนในสังกัด  

 

  
 

 

 

 

   

 

 

ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานการบริหารจัดการขนาดเล็กที่กล่าวมาข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  ท าให้มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
          1.  ด้านการบริหารจัดการ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการบริหารจัดการขนาดเล็ก  
และได้ด าเนินตามแผนการบริหารจัดการขนาดเล็ก ส่งผลท าให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ  5 ปีย้อนหลัง   

ปีการศึกษา จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
2559 71 
2560 70 
2561 68 
2562 65 
2563 63 
2564 59 
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2. ด้านคุณภาพ 

       2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็ก   
                      ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่า
ระดับประเทศ จ านวน 15  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.42  ของโรงเรียนขนาดเล็ก   ดังแผนภูมิ 6  

แผนภูมิ 6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
    ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
    ประจ าปีการศึกษา  2563 
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59 

25 

42.37 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 

ร.ร.ขนาดเล็ก 

สูงกว่าระดับประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 

2.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                    ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.37 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ดังแผนภูมิ 7 
         แผนภูมิ 7  แสดงจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2   
ที่มีผลคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศ 
                    

      

 

 

 

 

 

         
๒.๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

                 ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าระดับประเทศ จ านวน  31  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๔ ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังแผนภูมิ 9 

แผนภูมิ 9  แสดงจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
              ที่ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test: RT)  
              ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 256๓       

                        

 

๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 

๕๙ ๓๑ ๕๒.๕๔ 
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๑.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   การวางแผน  เป็นกระบวนการในการก าหนดทิศทาง เปูาหมาย วัตถุประสงค์และ วิธีการ ที่จะท าให้
งานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จ
มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน และการร่วมมือ  การมีส่วนร่วมในทุกระดับ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒   ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล  ดังนี้     

    คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง 3 
อ าเภอ  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และ
ระดับโรงเรียน โดยวิเคราะห์ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
อุปสรรค การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางและนโยบาย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มี
ประสิทธิภาพ  คุณธรรม ความถูกต้อง การบูรณาการ มีจรรยาบรรณ สามัคคี จิตอาสาและการมีส่วนร่วม 
ท างานเป็นทีม เพ่ือให้แผนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพบริบทขององค์กร  

 

                 ประชุมคณะกรรมการ  ผู้ที่เก่ียวข้องถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) และระดมความคิดด้านการศึกษา นโยบาย และสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
ประเด็นปัญหา และนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล  พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคท่ีครอบคลุมจุดด้อย โอกาส 
อุปสรรคที่ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565  ณ โรงแรม หรรษนันท ์พิษณุโลก 
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การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

             1. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2. การเลื่อนวิยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
              3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู สายครูผู้สอน 

        4. จัดเตรียมข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๑๓ 

 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

-------------------------- 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) การกระจายอ านาจในการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน ช่วยให้คณะ
บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านบริหารงานบุคคลในทุกงาน  ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน มีผลให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ข้อ 4 ที่ระบุไว้ในข้อ
ย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม   
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าคุ้มทุน โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมรับทราบในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ซึ่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลหลักท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงาน ประกอบด้วย 
  1. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความส าเร็จ 
  2. กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลภายในและภายนอกส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้อย่างกว้างขวางและเกิดการยอมรับได้ 
  3. เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเพื่อการ
ระดมความคิด ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจได้ 
  4. ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารขององค์กรและลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการให้บ าเหน็จความชอบ        
แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประเทศชาติ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  จึงถือเป็นสิทธิที่ทุกคนควรที่จะได้รับบ าเหน็จความชอบประจ าปีจากผลการ
ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ ความประพฤติในการรักษาวินัย
ข้าราชการ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลก าหนด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติมากมาย      
มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบช่วง (ร้อยละ)  
2.1 จ านวนครั้งในการเลื่อนเงินเดือน : ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 เมษายน  

และ 1 ตุลาคม  
2.2 กรอบวงเงินงบประมาณ : วงเงินรวมในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน  

ไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน  
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๑๔ 

 

 
2.3 จ านวนเงินที่เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  
(ก) เลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
(ข) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ละคน  

เลื่อนเงินเดือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
 
การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  

2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ  
2.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล  
      รองประธานกรรมการ  
2.3 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ  
2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน กรรมการ  
2.5 ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน 4 คน กรรมการ  
2.6 ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ  
2.7 เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ  
    พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  
   3.1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.  

3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
3.3 ข้าราชการสายงานการสอน 

เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  ยุติธรรม   
และเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตามต าแหน่งที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งจากหลายสายงานเพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ทางการศึกษา 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๑๖ 

 

 
 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๑๗ 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๑๘ 

 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๑๙ 

 

การเลื่อนวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๐ 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๒ 

 

 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๓ 

 

การเลื่อนวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๔ 

 

การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู สายครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๕ 

 

 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๖ 

 

 
 

 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๗ 

 

 

 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๒๙ 

 

กิจกรรมการตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2 

 กิจกรรม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้ายส่ง
ค าร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 ก าหนดให้มีการพิจารณา
ย้าย รอบท่ี 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีหน้าที่ตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 ให้มีความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ในการจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้มีกระบวนการประชุมคณะท างานประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอละ 2 ท่านเป็นตัวแทนเพ่ือจัดท าข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 ภาพประชุมคณะท างานจัดท าคะแนนการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู  

ปี พ.ศ. 2565  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

 

 

    ภาพประชุมคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 

  

 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๐ 

 

 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๑ 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม 
กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

   1. เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๓ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

 
หลักการและเหตุผล 
  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ให้กับข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 170 คน 
ไตรมาสที่ 3   ( พฤษภาคม  -  มิถุนายน  2565 )  โดยก าหนดด าเนินการระว่างวันที่ 3 – 5  มิถุนายน  
2565  ณ โรงเรียนวัดบ้านมงุ อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ให้กับ
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วยครั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการและวิทยากรจากภายนอกให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามเอกสารหลักฐาน และภาพถ่าย 
ดังนี้ 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๔ 

 

 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๖ 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๘ 

 

รวมภาพการอบรมปฏิบัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๓๙ 

 

รวมภาพการอบรมปฏิบัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๐ 

 

รวมภาพการอบรมปฏิบัตกิารเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วม 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 

   1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กต.ปน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๒ 

 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๓ 

 

 
 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๔ 

 

 
 

 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๕ 

 

 

 
 
 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๖ 

 

 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๗ 

 

 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๘ 

 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๔๙ 

 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  ๑๕๐ 

 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 
นางผกาภรณ์  พลายสังข์     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
นายวสันต์  ปานทอง         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
นายสมคิด  หาแก้ว         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
คณะผู้จัดท า 
     ว่าที่ รต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
     นางลดาวัลย์  กอบฟั่น  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     นางสุมาลี  ยอดยิ่ง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
     นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
     นางสาวศิริลักษณ์ เชาว์เสริมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
     นางสาววรากรณ์ โพธิ์มาก  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
     นางราตรี  แจ่มใส   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
     นายพงษ์พีระ  ทองแบบ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยี 
     นางสุทธิดา  แผงดา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
     นางล าพึง  อ้นหนู   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
     นางกนิษฐา  พึ่งม่วง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
     นางณิชาภา  สังข์เมือง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
     นางสาวยุพิน  สิทธิไกรพงษ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     นางสาวปวีณรัตน์ สิรธินาเรือง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 



ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 กระทรวงศกึษาธิการ 

 


