ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ได้ จั ด ทำรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนา
ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็น
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ผ ลการพั ฒ นาในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และการบริห ารจั ดการให้ ห น่ ว ยงาน
สถานศึ ก ษา และสาธารณชนทั่ ว ไปทราบ รวมทั้ ง นำข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปใช้ ในการวางแผนพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
การดำเนินงานการจัดการศึกษา
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอขอบคุ ณ คณะทำงานและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุป ระสงค์ ในการบริห ารจัดการศึกษา และหวังว่ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินงานด้านการดูแล สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีสถานศึกษาภาครัฐ 133 แห่ง โรงเรียนหลัก 128 โรงเรียน
1 สาขา 4 สาขาห้องเรียน จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินการจัดการศึกษาและเพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเผยแพร่ต่อไป
สรุปผลการดำเนินงานดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดำเนินงานแต่ละรายการ ดังนี้
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 70 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 58 โครงการ
และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) จำนวน 12 โครงการ
1.2 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ตามตั ว ชี้ วัด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดำเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ระดับมาก”
1.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริห ารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีง บประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA
Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้อันดับที่
41 คะแนนรวม 96.96 “ระดับ AA”
1.5 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 รับ รางวั ล สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รับรางวัลหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษา
และพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ดการโรงเรียนขนาดเล็ ก ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จากสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รับรางวัลหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษา
และพัฒนาวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รับรางวัลหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษา
และพั ฒ นานวัตกรรมการบริห ารจั ดการโรงเรียนขนาดเล็ กให้ มี ประสิ ทธิภ าพ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
/2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...

2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ ดังนี้
2.1 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับคุณภาพดี
ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกพัฒ นาการปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.94
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 1.14 โดยในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80
2.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) มีค ะแนนเฉลี่ย เท่า กับ 43.09 มากกว่า ระดับ ประเทศ 2.62 สำหรับ ด้า นภาษาไทย
(Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.99 น้อยกว่าระดับประเทศ 0.47 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน
มากกว่าระดับประเทศ 1.07
2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่ ม สาระภาษาไทย และกลุ่ ม สาระวิท ยาศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 10.82 , 9.73 และ 3.80
ตามลำดับสำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.42
2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 2.42 และสำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.65 , 0.15 และ 0.11 ตามลำดับ
2.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีค่าเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ (การอ่าน
ออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง) ร้อยละ 71.64 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
2563 การอ่านออกเสียง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.61 และการอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34
3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภาย ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
3.1 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยในระดับดี ขึ้นไป
ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
37.98 ระดับดีเลิศ จำนวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.74 และระดับดี จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.28
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน
37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.68 ระดับดีเลิศ จำนวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.81 และระดับดี จำนวน
20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.50
มาตรฐานที่ 3 การจั ดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็ นสำคัญ มีผ ลการประเมินระดับยอดเยี่ยม
จำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.91 ระดับดีเลิศ จำนวน 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.14 และระดับดี
จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.95
3.2 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
22.48 ระดับดีเลิศ จำนวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.26 และระดับดี จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.06

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จำนวน
37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.68 ระดับดีเลิศ จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.94 และระดับดี จำนวน
25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.38
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินระดับ
ยอดเยี่ยม จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.71 ระดับดีเลิศ จำนวน 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.91 และ
ระดับดี จำนวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.38
4. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 ผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร ได้แก่ การนำระบบ
สำนั กงานอิเล็ กทรอนิ กส์ (My Office) มาใช้ในงานสารบรรณ รับ -ส่ งหนั งสื อราชการ ร่วมทั้งเป็น ช่องทาง
ในการติดต่อสื่ อสารของสำนั กงานเขตพื้นที่และโรงเรียน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลด
การสิ้นเปลืองกระดาษ
4.2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BIG DATA ) ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายใน
หน่วยงาน ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และหลายช่องทาง
4.3 ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในโครงการลดใช้พลั งงานในภาครัฐ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 (1) การลดใช้ไฟฟ้า พลังงานที่ลด 56.3 % ได้ 5 คะแนนเต็ม (2) การลดใช้น้ำมัน พลังงานลด 63.9 %
ได้ 5 คะแนนเต็ม
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1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2560และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีอาคารปฏิบัติงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๗
หมู่ ๒0 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160
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2. การติดต่อประสานงาน
2.1 กลุ่มอำนวยการ 0 5379 5431 ต่อ 101
2.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5379 5431 ต่อ 104
2.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 5379 5431 ต่อ 105
2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 5379 5431 ต่อ 102 ,106
2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 5379 5431 ต่อ 107
2.6 กลุ่มนโยบายและแผน 0 5379 5431 ต่อ 120
2.7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 5379 5431 ต่อ 116
2.8 กลุ่มกฎหมายและคดี 0 5379 5431 ต่อ 107
2.9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 5379 5431 ต่อ 117
2.10 หน่วยตรวจสอบภายใน 0 5379 5431 ต่อ 114
2.11 โทรสาร 0 5379 6172
3. เขตพื้นที่บริการการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเขตบริการการศึกษาครอบคลุมใน 5 อำเภอ
คือ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเขตพื้นที่บริการการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กรมการปกครอง)
ที่

ชื่ออำเภอ

1
2
3
4
5

เชียงของ
เทิง
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
รวม

ตำบล
7
10
5
4
3
29

เขตการปกครอง
หมู่บ้าน
เทศบาลตำบล
101
7
156
6
71
3
41
3
55
3
424
22

อบต.
1
6
3
1
1
12

4. อาณาเขตติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และ
ประเทศใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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คณะกรรมการ

Policy

Agenda

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

Function

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

ก.ต.ป.น.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. โครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียน

ศูนย์เครือข่าย ฯ

โรงเรียน

ศูนย์เครือข่าย ฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

สมาคม

โรงเรียน

ศูนย์เครือข่าย ฯ

Area Cluster

Area

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3
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6. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมดุลย์ เจริญสุข

นายสมพงษ์ บุตรวัน

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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7. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
5. ลูกจ้างประจำ
6. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

1
3
12
37
2
24
79

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1. ผู้อำนวยการ
2. รองผู้อำนวยการ

122
16

3. ข้าราชการครู

1,118

4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจำ
6. ลูกจ้างชั่วคราว

50
34
347
1,687

รวม

หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
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8. ข้อมูลทางด้านการศึกษา
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอำเภอ
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
อำเภอ
รวม
ร.ร.
สาขา
ร.ร.หลัก
ก่อนประถม ประถม
ม.ต้น
สาขา ห้องเรียน
เชียงของ
32
981
3,260
791
5,032
เทิง
42
1
4
1,053
4,377
575
6,005
พญาเม็งราย
19
570
1,865
184
2,619
เวียงแก่น
21
1,096
3,137
791
5,024
ขุนตาล
14
284
970
181
1,435
รวม
128
1
4
3,984
13,609 2,522
20,115
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
จำนวนโรงเรียน
ร.ร.หลัก ร.ร.สาขา สาขาห้องเรียน

ขนาดโรงเรียน

ร้อยละ

ขนาดที่ 1

ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน
จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน
จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน
จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน
จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน
จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน
จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน
จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน
จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน
จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน
จำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป
รวม

1
11
20
12
19
12
28
9
11
5
128

1
1

2
1
1
4

0.78
8.59
15.62
9.38
14.84
9.38
21.88
7.03
8.59
3.91
100
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่บริการการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2564
ลำดับ

รร.ตชด.

หมู่ที่

1
2
3
4

อาชีวศึกษา ชร - พย
ชนัตถ์ปิยะอุย
ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม

6
3
20
13

บ้าน

ตำบล อำเภอ

จังหวัด

กิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ
เจดีย์ทอง
ปอ เวียงแก่น
ห้วยกุ๊ก
ปอ เวียงแก่น
ฟ้าไทยงาม ปอ เวียงแก่น
รวม

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

จำนวน
นักเรียน
165
88
82
87
422

เผ่า/
สัญชาติ
15 ม้ง/ไทย
8 ม้ง/ไทย
10
ม้ง
8
ม้ง
41
ครู

ศาสนา
พุทธ,คริสต์
พุทธ,คริสต์
พุทธ
พุทธ

9. ข้อมูลด้านงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
ให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย โดยได้รับงบประมาณ
ทั้งจากภาครัฐ และองค์กรภายนอก ดังนี้
ภาครัฐ
๑. งบบุคลากร

11,985,700 บาท

๒. งบดำเนินงาน

69,937,611 บาท

๓. งบเงินอุดหนุน

45,435,859 บาท

๔. งบลงทุน

102,115,197 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

3,905,705 บาท
รวม 233,380,072 บาท
องค์กรภายนอก

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

880,000 บาท

2. เทศบาล

3,460,167 บาท

3. องค์การบริหารส่วนตำบล

2,179,770 บาท
รวม 6,519,937 บาท

หมายเหตุ ข้อมูลด้านงบประมาณขององค์กรภายนอก คือ ข้อมูลการของบประมาณไปยังองค์กร
ภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ส่วนที่ 2
ทิศทางของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยได้
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2565 นำสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี คำขวัญ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลั ก
ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
คำขวัญ
สพป.เชียงราย เขต 4 มิติใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกด้าน ไม่มีเพดานกำหนด
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม
วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถและเป็นเลิศทางวิชากา ร
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค่านิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดค่านิยมให้เขตพื้นที่เป็น SMART AREA
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
S : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
M : Modern มีความทันสมัย
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี
R : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
A : Accountability ความรับผิดชอบ
R : Report การรายงานผล
E : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
A : Activeness ความกระตือรือร้น
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เป้าหมายหลัก
1. ผู้เรีย นมีความรักในสถาบัน หลั ก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒ นาศัก ยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา และสถานศึกษามีระบบบริห ารจัด การศึ กษาที่ มีประสิทธิ ภ าพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
1.3 แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
นักเรียนใน 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผลงานวิจ ัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบท
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2.3 แนวทางการพัฒนา
1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 เป้าหมาย
1) ผู้เรีย นเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความ รู้ มีทักษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ตร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้เ รี ยนในศตวรรษที่ 21 มี ส ุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3) จำนวนผู ้ เ รี ย นได้ ร ั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
4) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
5) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
6) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
8) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
9) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
10) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
11) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้า นต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
12) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
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3.3 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)
2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา
3) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก ษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข ้อ มูล สารสนเทศด้ านการจบการศึก ษาสำหรับสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
5) พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึก ษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้า งโอกาสในการเข้า ถึง บริการการศึก ษาที ่ มีค ุณ ภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
3) ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
4) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
4.3 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4) พัฒนาเทคโนโลยีด ิจ ิทั ลเพื่ อการจั ดเก็ บเอกสาร และการแปลงข้ อมู ลสารสนเทศผู้ส ำเร็ จ
การศึกษา ปพ. 3
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนา
สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2) โครงการของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ที ่ ม ี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ต ่ อ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4) ร้อยละของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์ สุจริต
6.3 แนวทางการพัฒนา
1) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื ่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถ
จัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้โ รงเรียนนิติบุคคลมีการบริห ารและการจัดการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จากการ
ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการเข้าเรียนร้อยละ 100 ระดับมัธยม
ศึกษา พบว่า นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100
เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
2) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ลดลงร้อยละ 100
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

ป.1
ป.2
ป.3

ปีการศึกษา 2564
นร.ออก
นร.ต้นปี
ร้อยละ
กลางคัน
2,445
2,261
2,153
-

ป.4

2,155

-

-

ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
รวมทั้งสิ้น

2,155
2,101
13,270
846
830
747
2,423
15,693

-

-

-

-

-

-

ระดับชั้น

นร.ต้นปี
2,396
2,426
2,225
2,193

ปีการศึกษา 2563
นร.ออก
ร้อยละ
กลางคัน
-

2,182
2,148
13,570
869
837
780
2,486
20,229

-

-

-

-

ปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน
3) การพัฒนาสมรรถภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมพบว่า
นักเรียนพิการเรียนร่วมผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
นักเรียนพิการเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และทักษะชีวิต
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2. ด้านคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับบริหารจัดการในปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และได้จัดให้ มี
การทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนประกอบด้วย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 และชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 การประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ ( NT)
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 8 ข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 (ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการ
อยู่ในระดับคุณภาพดี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนา
การศึกษา
อ.เทิง 1
อ.เทิง 2
อ.เวียงแก่น
อ.พญาเม็งราย
อ.ขุนตาล
อ.เชียงของ 1
อ.เชียงของ 2
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับเขตพื้นที่

ด้านร่างกาย
ปี กศ.
ปี กศ.
2562
2563
97.35
96.09
97.53
97.88
94.37
95.27
98.40
98.48
98.46
99.32
97.45
97.31
96.27
99.31

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
ปี กศ.
ปี กศ.
ปี กศ.
ปี กศ. ปี กศ. ปี กศ.
2562
2563
2562 2563 2562 2563
96.62
96.09
96.38 94.93 82.37 87.20
96.91
97.33
98.19 97.88 86.42 96.29
94.03
94.91
96.25 97.09 84.64 86.18
99.04
97.73
98.40 97.73 88.46 94.70
99.23
97.97 100.00 99.32 90.00 93.92
97.45
94.62
95.92 94.09 90.82 90.31
98.45
99.31
97.52 99.64 87.58 95.50

97.12

97.39

97.67

96.86

97.52

รวมทุกพัฒนาการ
ปี กศ. ปี กศ.
2562 2563
94.26 93.58
94.83 97.35
92.45 93.36
96.60 97.16
96.92 97.63
96.63 94.08
94.96 98.44

97.30 87.18 91.90 94.80 95.94

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่3) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ
คุณภาพดี ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกพัฒนาการปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
95.94 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 1.14 โดยในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัก นำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ในปีการศึกษาต่อไป
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ตารางที ่ 9 ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู ้ เ รี ย น (RT) ปี ก ารศึ ก ษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
สพฐ. ประเทศ

ปี กศ.
2563

ผลต่างเปรียบเทียบ
สพฐ. ประเทศ ปี กศ.
2562

74.14

59.39

-1.13

-1.14

+13.61

72.23

71.86

68.78

-2.11

-1.74

+1.34

73.20

73.02

64.08

-1.56

-1.38

+7.56

สมรรถนะ

สพป.
ชร.4

การอ่านออกเสียง

73.00

74.13

การอ่านรู้เรื่อง

70.12

รวม 2 สมรรถนะ

71.64

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

80

73

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563

74.13

74.14

70.12

70

72.23

71.86

68.78

59.39

60
50
40
30
20
10
0
การอ่านออกเสียง
สพป.ชร.4

สพฐ.

ประเทศ

การอ่านรู้เรื่อง
ปี กศ.2562

จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีค่าเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ (การอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่อง) ร้อยละ 71.64 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
การอ่านออกเสียง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.61 และการอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัก นำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ในปีการศึกษาต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ด้านภาษาไทย (Thai Language)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ
ปีการศึกษา 2563
ศึกษาธิการ
สังกัด
สพป.ชร.4 จังหวัด
ภาค
สพฐ.
43.09
40.42
42.63
41.30
46.99
45.67
47.86
47.76

คะแนนเฉลี่ยรวม

45.04

43.06

45.25

44.53

ประเทศ
40.47
47.46
43.97

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) สพป.เชียงราย เขต 4
ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)
สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563

50
48

42

47.76

47.46

45.67

46
44

47.86

46.99

43.09

42.63
40.42

41.3

40.47

40
38
36
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
สพป.ชร.4

จังหวัด

ด้านภาษาไทย (Thai Language)
ศึกษาธิการภาค
สังกัด สพฐ.
ประเทศ

จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 43.09 มากกว่าระดับประเทศ 2.62 สำหรับด้านภาษาไทย (Thai
Language) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.99 น้อยกว่าระดับประเทศ 0.47 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน มากกว่า
ระดับประเทศ 1.07
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัก นำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ในปีการศึกษาต่อไป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยจำแนก

กลุ่มสาระ

ปี กศ.
2563

สังกัด
สพฐ.

ประเทศ

ปีการศึกษา
2562

ภาษาไทย

59.61

54.96

56.20

ภาษาอังกฤษ

42.49

38.87

คณิตศาสตร์

30.33

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

การเรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สพป. เชียงราย เขต 4

คะแนนเฉลี่ย

ปี กศ.
2562

สังกัด

ประเทศ

49.68

+9.93

+4.65

+3.41

43.55

31.67

+10.82

+3.62

-1.06

28.59

29.99

33.75

-3.42

+1.74

+0.34

39.92

37.64

38.78

36.12

43.09

40.02

42.13

37.81

+3.80
+5.28

+2.28
+3.07

+1.14
+0.96

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
70

60

59.61

54.96 56.2

50

49.68
42.49

40

38.87

43.55

35.67

30

30.3328.5929.99

33.75

39.9237.6438.78

36.12

20
10
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563

สังกัด สพฐ.

คณิตศาสตร์
ประเทศ

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

จากแผนภูมิเปรีย บเทีย บคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82 , 9.73 และ
3.80 ตามลำดับสำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.42
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ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัก นำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ในปีการศึกษาต่อไป
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยจำแนก
ปี กศ.
2563

สังกัด

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2562
ประเทศ

ภาษาไทย

54.71

55.18

54.29

ภาษาอังกฤษ

32.46

34.14

คณิตศาสตร์

23.07

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สพป. เชียงราย เขต 4
ปี กศ.
2562

สังกัด

ประเทศ

54.86

-0.15

-0.47

+0.42

34.38

30.04

+2.42

-1.68

-1.92

25.82

25.46

24.72

-1.65

-2.75

-2.39

29.83

30.17

29.89

29.94

35.02

36.33

36.01

34.89

-0.11
+0.13

-0.34
-1.31

-0.06
-0.99

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60

54.7155.1854.2954.86

50
40

32.4634.1434.3830.04

30

23.0725.8225.4624.72

29.8330.1729.8929.94

20
10
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563

สังกัด

คณิตศาสตร์
ประเทศ

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

จากแผนภูมิเปรีย บเทีย บคะแนนค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 2.42 และสำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.65 , 0.15 และ 0.11 ตามลำดับ
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ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัก นำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนำผลที่พบให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ในปีการศึกษาต่อไป
3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Area Cluster) และศูนย์เครือข่ายการศึกษา
มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการบริหาร เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร เพื่อการบริหารใช้ประกอบการพิจารณาโยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนตำแหน่ง, สนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจ เช่น พิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ, สนับสนุน
การกำหนดนโยบาย เช่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการความรู้ เลือกเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ที่เหมาะสม และหลากหลายสำหรับการจัด การศึกษา ,
บูรณาการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการซ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง เช่น การนำ ระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในงานสารบรรณ รับ ส่งหนังสือราชการ รวมทั้งเป็นช่องทาง ในการ
ติดต่อสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน ทำให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลือง
กระดาษ , ติดตามประเมินผลและหาข้อสรุปแนวทางการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ผู้บริหาร
ทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษาจนสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลงานต่อสังคมและชุมชน
การกระจายอำนาจการบริห ารจัดการสู่ส ถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการมีส ่ว นร่ว มจากทุกภาคส่วน
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21
4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้ดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา ภายใต้
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 ส่งเสริมการจัด การศึ ก ษา
เพือ่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยดำเนินงานผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6

1
1
2
3
4
5
6

คะแนน ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา
3.80
ระดับดีมาก
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563
3.60
ระดับดีมาก
พัฒนาค่ายลูกเสือสันป่าบง สพป.เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 3.20
ระดับดี
พ.ศ.2564
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นของชาติ และ 3.40
ระดับดี
แสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงราย 4
3.00
ระดับดี
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน , 3.00
ระดับดี
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน(เงินดอกผลอาหารกลางวัน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
3.20
ระดับดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
3.60
ระดับดีมาก
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะ
3.00
ระดับดี
ที่พึงประสงค์ (โรงเรียนวิถีพุทธ)
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
3.00
ระดับดี
ค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4
3.80
ระดับดีมาก
พัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2.00
ระดับพอใช้
ให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น
ส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
3.60
ระดับดีมาก
ชื่อโครงการ
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22
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คะแนน ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ย)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
3.40
ระดับดี
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.80
ระดับดีมาก
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
3.40
ระดับดี
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
3.40
ระดับดี
ส่งเสริมและพัฒ นาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อ สาร 3.20
ระดับดี
สำหรับ ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
3.60
ระดับดีมาก
สู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.60
ระดับดีมาก
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง และสะเต็ม
3.60
ระดับดีมาก
หนึ่งครูหนึ่งงานวิจัย ( One Research One Teacher : OROT )
3.60
ระดับดีมาก
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
3.00
ระดับดี
ปีการศึกษา 2563
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
3.00
ระดับดี
เพศวิถีศึกษา แบบ Active Learning
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.00
ระดับดี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 3.00
ระดับดี
2563
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
3.80
ระดับดีมาก
ปีที่ 1 (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 256๓
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3.80
ระดับดีมาก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ (รอบแรก) 3.20
ระดับดี
ประจำปีการศึกษา 2563
พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
3.80
ระดับดีมาก
ในระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.40
ระดับดี
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.80
ระดับดีมาก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3.00
ระดับดี
มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ระดับกลุม่ ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
ชื่อโครงการ
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23
คะแนน
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ย)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
27 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.80
ระดับดีมาก
28 พัฒนาและเสริมสร้างวินัย และทักษะด้านกฎหมายพื้นฐานสำหรับ 4.00
ระดับดีมาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3.00
ระดับดี
(DLTV-DLIT)
2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 3.60
ระดับดีมาก
3 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
3.60
ระดับดีมาก
4 การนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ (7TQ&S Supervision Approach)
3.60
ระดับดีมาก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
5 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
3.40
ระดับดี
ปีการศึกษา 2563 - 2564
6 การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
3.60
ระดับดีมาก
7 ความเสมอภาคทางการศึกษา
3.00
ระดับดี
8 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3.60
ระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3.80
ระดับดีมาก
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3.60
ระดับดีมาก
เชียงราย เขต 4
3 โรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)
3.80
ระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1 โรงเรียนสุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
3.60
ระดับดีมาก
2 การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3.20
ระดับดี
3 การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
3.60
ระดับดีมาก
4 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.00
ระดับดี
(Digital Technology)
6 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานเขต 3.60
ระดับดีมาก
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
7 การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
3.80
ระดับดีมาก
8 ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.80
ระดับดีมาก
9 ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3.20
ระดับดี
เขต 4
ที่

ชื่อโครงการ
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24
คะแนน
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ย)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่ 3.80
ระดับดีมาก
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10 พั ฒ นามาตรฐานและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ของ 3.60
ระดับดีมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
2.80
ระดับดี
12 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต้านทุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อน
4.00
ระดับดีมาก
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ที่

ชื่อโครงการ

หมายเหตุ ข้อมูลผลการประเมินได้จากผลการดำเนินงานตามแบบการประเมินผลงานของโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยได้ด ำเนิ น งานบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
❖ โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา
ดำเนินงานโครงการ ผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และ
เฝ้าระวังในวันสำคัญต่างๆ, กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด, กิจกรรมที่ 3 วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก และกิจกรรมที่ 4 “ค่ายทักษะชีวิต " ต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2. เพื่อให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และได้รับการป้องกันจากภัยคุกคามในวันสำคัญต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านยาเสพติด
4. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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5. เพื่อให้ผ ู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห ่างไกลจาก
ยาเสพติด ร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษา และประชาชน ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด รวมถึงตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด
ร่วมในการรณรงค์และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
7. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกมส์ หนีเรียน
และสร้างนักเรีย นแกนนำ เพื่อเป็น เครื อข่า ยในการดำเนิ น งาน
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมสร้างสรรค์และเฝ้าระวังในวันสำคัญต่าง ๆ
1.1 การประกวดคลิปสั้น TikTok กิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวังและ ส่งเสริมสร้างสรรค์ว ันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 โดยมีรูปแบบการแข่งขันให้สถานศึกษาอัดคลิป
และแชร์ผ่าน TikTok ตามหัวข้อ “ส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มี
ความปรารถนาดีและห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่ง
ความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness
Valentine’s Day : safety family and safety school)” โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์การตัดสิน ผลการประกวดมีดังนี้
⚫ รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
⚫ รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”
⚫ รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณ
วิทย์)
⚫ รางวัลชมเชยอันดับ 1 : โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
⚫ รางวัลชมเชยอันดับ 2 : โรงเรียนบ้านกระแล
ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นที่ ช นะการแข่ ง ขั น ได้ รั บ เงิ น รางวั ล
พร้อมเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด และทุกโรงที่ส่งผลงานและ
ผ่านการพิจารณาพร้อมทั้งได้เผยแพร่ผลงาน ได้รับเกียรติบัตรเข้า
ร่วมทุกโรง
1.2 การออกตรวจพื้นที่เสี่ยง วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563
เพื ่ อ เป็ น การป้ อ งปรามในลั กษณะสร้ างสรรค์ ให้ เกิ ด
ความปลอดภัย ลดเหตุพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ
และความรุนแรง สร้างความอุ่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
โดยสนธิกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) ในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง ในวันลอยกระทง
ประจำปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ทุกอำเภอ ผลการออกตรวจในภาพรวมมีดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27
⚫ บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานแผนเข้าตรวจพื้นที่เสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 812 คน แยกเป็น พสน. 451 คน
และเครือข่าย/หน่วยงานอื่น (ตำรวจ/ทหาร/ปกครอง/ท้องถิ่น) 361 คน
⚫ จากการตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ 52 จุด ตรวจพบนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยได้ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 34 คน
2. กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึ ก ษา โดยจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ โ รงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก โรง จำนวน
36 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อดำเนินการกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือต้านภั ยยาเสพติ ดในสถานศึ ก ษา ตามแนวทางการดำเนิน งานป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ดำเนิน การประชาสัมพัน ธ์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้ส ถานศึกษาในสังกัด ร่ว มรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวโทษภัยของยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ สื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น คลิปประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 คลิป ผลิตสื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
4. กิจกรรม ค่ายทักษะชีวิต “ต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง”
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก, โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์),
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้, โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา,โรงเรียนขุนขวากวิทยา
และโรงเรียนนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ,” จัดกิจกรรมตามหัวข้อ
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง Kid พิชิตปัญหา 2” ตามแนวทางการจัดค่าย ฯ ที่กำหนด และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษาของตนเอง โดยจัด
กิจกรรมภายใต้ส ถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และถือปฏิบัติตามมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการจัดกิจกรรมอย่าง
เคร่งครัด
ปัญหา อุปสรรค
1. ข้ อ จำกั ด เรื ่ อ งเวลาในการจั ด กิ จ กรรมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำให้จัดกิจกรรมต้องกระชับ รวดเร็ว จึงทำให้การ
ดำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม
2. โรงเรียนขาดบุคลากรที่ความถนัด/เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ
ลูกเสือ กิจกรรมทักษะชีวิต และสันทนาการ
3. ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และน่าสนใจในการจัดกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ
1. ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. ควรสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครูที่รับผิดชอบด้านกระบวนการลูกเสือ ทักษะชีวิต และสันทนาการ
เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนและขยายผลให้แก่โรงเรียนอื่นได้
3. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีต่อไป เพื่อให้ผู้เรียน
มีการป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด
❖ โครงการพิธีถวายราชสดุดี

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เยาวชนที่เป็น
ลูกเสือ-เนตรนารี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในรัชกาล
ที ่ 6 พร้ อ มทั ้ ง มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ผลการดำเนินงาน
ผู้ บั งคับบัญชาลูก เสือ ลู ก เสือ -เนตรนารี ในเขต
พื้นที่ บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 และวิทยาลัยเทคนิคเทิง จำนวน
300 คน ที่เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห ัว รัชกาลที่ 6
พร้อมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน พระมหากษัตริย์
และมีจิตอาสา
❖ โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือสันป่าบง

สพป. เชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาค่ายลูกเสือสันป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 และจัดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือเป็นประจำทุกเดือน
2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณค่ายลูกเสือสันป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ค่ายลูกเสือสันป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ผลการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดทำข้อมูลและพัฒนาค่ายลูกเสือสันป่าบง สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ค่ายลูกเสือสันป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ปัญหา อุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการ ฯ
ไม่สามารถเข้าประชุมและพัฒนาครบตามจำนวน
2. อาคาร สถานที่ และบ้านพักในค่ายลูกเสือสันป่าบง ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากชำรุดทรุดโทรม
ข้อเสนอแนะ
1. ดำเนินการจัดการประชุมแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุมและหลายๆครั้ง ตามประกาศศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
2. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่และบ้านพัก
ภายในค่ายลูกเสือสันป่าบง ให้มคี วามพร้อมสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
❖ โครงการอนุรักษ์ศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และ
ของชาติ
2. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมวันคล้าย
วั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันมาฆบูชา, กิจกรรมวันจักรี,
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ,กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ พระพันปีหลวง เป็นต้น
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โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดำเนินงานโครงการ ผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียน ที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจำปี 2564, กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกนักเรียนผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา, กิจกรรมที่ 3
เยี่ยมบ้านนักเรียน,กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้าน และกิจกรรมที่ 5 การประชุมเครือข่าย
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยพิบัติของโรงเรียนในสังกัดให้เกิดความปลอดภัย
รอบด้านแก่นักเรียน
4. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรฐานรถโรงเรียนที่ปลอดภัย
เพื่อเพิ่มครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
5. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
และพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอื่น
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานที่มีการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนการศึ ก ษา
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ส มควรได้ร ั บ ทุน
ตามคุ ณ สมบั ต ิ หลั ก เกณฑ์ ท ี ่ เ จ้ า ของ
ทุนการศึกษา และแจ้งรายชื่อนักเรียนผู้สมควร
ได้ ร ั บ ทุ น ให้ แ ก่ เ จ้ า ของทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาต่อไป
3. โรงเรียนในสังกัดสำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
มีมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
และมีศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการ
ภั ย พิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ กิ ด ความปลอดภั ย รอบด้ า น
ในโรงเรียน
4. โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
มีส่วนร่วมในการ ปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยทั้งด้านบุคคล
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้น ที่ ชุมชน ผู้ปกครอง ในการร่วมกัน
สร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลไปยังโรงเรียนหรือชุมชนอื่น
❖
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❖ โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน, โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (เงินดอกผลอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย
2. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต
เพื่อโครงการอาหารกลางวัน และเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ได้รับงบประมาณ
จัดสรรและได้รับผลผลิตจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน มีการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างมี คุณภาพถูก
หลักโภชนาการ สถานที่รับประทานอาหารกลางวันถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย
2. นักเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีภาวะโภชนาการที่ดี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับ การ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ด ำเนิ น งานบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตาม
ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
❖ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพให้กับผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัดและ
ความสนใจเชื่อมโยงสู่ทักษะการสร้างอาชีพ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการด้านอาชีพในการพัฒนาส่งเสริม ทักษะงานอาชีพให้กับผู้เรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้โ รงเรีย นในสัง กัด ทุ กโรงเรี ย น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพให้กับผู้เรียน
5. เพื ่ อส่ งเสริ มให้ น ั ก เรี ย นได้ ร ั บ การฝึ กทั ก ษะ
ในการปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ งานอาชี พ ตามความถนั ด และ
ความสนใจ เชื่อมโยงสู่ทักษะการสร้างอาชีพ
6. เพื ่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ ช าการด้ า นอาชี พ
ในการพัฒนาส่งเสริม ทักษะงานอาชีพให้กับผู้เรียน
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ของ ได้รับการฝึกทักษะ
ในการปฏิบัตเิ กี่ยวกับงานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ
เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทำ
2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 4 ร้ อ ยละ 80 มี เ ครื อ ข่ า ย
วิชาการด้านงานอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เครือข่าย
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีคู่มือแนวทางการส่งเสริมการสร้างอาชีพในสถานศึกษาสำหรับให้โรงเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเ ศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 28 โครงการ ดังนี้
❖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและครูสร้างสื่อ นวัตกรรมและวิธีการที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีสื่อและใช้นวัตกรรม
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรีย นในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มี เทคนิควิธีการ
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ หม่ ๆ จากประสบการณ์ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ผ ลงานกิ จ กรรม
ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 กลุ่มเครือข่าย ใน 5 อำเภอ และในรูปแบบออนไลน์
3. ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม การนำนวัตกรรมและกระบวนการ วิธีการที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ไปใช้พัฒนานักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทและจัดกิจกรรมในรูปแบบ
On site, On air,On line, on hand และ on-demand
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้
พัฒนาคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ (2) โรงเรียน
อนุบาลเวียงแก่น (3) โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) (4) โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ (5) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
(6) โรงเรียนบ้านบุนนาค (8) โรงเรียนบ้านห้วยลึก (9) โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา (9) โรงเรียนบ้านหนองแรด
(10) โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
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ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนิเทศ
ติ ด ตามกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนครู
ในโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ปรับรูปแบบการนิเทศติดตามเป็นรูปแบบ
การนิเทศออนไลด์
❖ โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (โรงเรียนวิถีพุทธ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธ และ
เพื ่ อ ให้ พ ระครู ผู ้ ป กครอง มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ กิ ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนได้สร้างเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธ รวมถึงพระครู ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตาม
อัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตาม อัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
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❖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรูเขาใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี
2. เพื่อใหผู้บริหาร ครู และนักเรียน สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองคกรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ขับเคลื่อนการพัฒ นาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๔ ที ่ ร ่ ว มกิ จ กรรมประกวด
โครงงานพัฒ นาจริย คุ ณ ได้ รั บ รางวัล ระดับดีเด่น จำนวน
10 โครงงาน และ ระดับดี จำนวน 69 โครงงาน
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต ๔ ที่ ผ ่ านการคั ดเลื อกกิ จกรรม
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จำนวน
10 โรงเรียน และ ระดับดี จำนวน 69 โรงเรียน
4. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาและครู ผู้ส อน ที่ปฏิบั ติ
ตนเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ได้ ร ั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ดังนี้
⚫ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 คน
⚫ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก จำนวน 27 คน
⚫ ครูสายผู้สอน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 15 คน
⚫ ครูสายผู้สอน ระดับดีมาก จำนวน 18 คน
⚫ ครูสายผู้สอน ระดับดี จำนวน 15 คน
5. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร ระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 ผลงาน
และระดับดีมาก จำนวน 17 ผลงาน
6. โรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการตรวจสอบ
และยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนดีมีที่ยืน เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านการยกระดับ
คุณภาพ (1) ระดับ 1 ดาว จำนวน 21 โรงเรียน (2) ระดับ 2 ดาว จำนวน 12 โรงเรียน (3) ระดับ 3 ดาว จำนวน
19 โรงเรียน (4) ระดับ 4 ดาว จำนวน 2 โรงเรียน (5) ระดับ 5 ดาว จำนวน 1 โรงเรียน
7. กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 15 ผลงาน
ระดับดีมาก จำนวน 18 ผลงาน และระดับดี จำนวน 15 ผลงาน
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❖ โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิด และทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง ไฮสโคป มอนเตสซอรี BBL และ
นวัตกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อนิเทศติดตาม ประเมินผลการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด
ผลการดำเนินงาน
เด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๔ ได้ รั บ
การพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย ทักษะทาง
ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด)
และทักษะด้ านดิจ ิท ัล สอดคล้องกั บ ทั กษะที่ จ ำเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะรับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
โดยจากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดั บ ปฐมวั ย ปี การศึ กษา พ.ศ. 2563 สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต ๔ ทำให้
ผลการประเมิน พัฒ นาการนักเรีย นที ่จ บหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3)
ปีการศึกษา 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 95.94
ปัญหา อุปสรรค
1. ความเข้ า ใจของผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
เด็กปฐมวัย ยังไม่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 เช่น พ่อ แม่ผ ู้ปกครองเด็ก ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา เป็นต้น
2. ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นของผู้ ม ีส ่ ว นเกี ่ย วข้อง
ในการจั ด ศึ ก ษาปฐมวั ย ว่ า ต้ อ งเร่ ง เรี ย นเน้ น การสอน
เป็นเนื้อหาวิชาให้แก่เด็กปฐมวัย
3. กิ จ กรรมที ่ ม ี ก ารรวมกลุ ่ ม ใหญ่ เช่ น การประชุ ม
สั ม มนา ไม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ในสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
4. การดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการเรียน
การสอน ตามสถานการณ์
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ข้อเสนอแนะ
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การเชื่อมต่อของ
การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แก่ผู้บริหาร ครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
2. ดำเนิ น การนิ เทศติดตามการใช้ห ลั กสู ตรสถานศึ กษา การบริห ารจัดการ และจัดทำหลั กสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด อย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดทำ
หน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ แผนการจัดประสบการณ์รายวัน เพื่อให้
เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
4. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม บรรลุตามวัตถุประสงค์และการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เช่น การปฏิบัติงาน สื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประสิทธิภาพของงาน และมีมาตรการป้องกันความปลอดภัย
ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
❖ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิดเลขเป็น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทักษะการคิดเลข
เป็ น ของครู ผ ู ้ ส อนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด เลขเป็ น ของ
นักเรียนในโรงเรีย นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีคู่มือแนวการส่งเสริมการจัดกิจ กรรม
คิ ด เลขเป็ น เพื ่ อ ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ใช้ เ ป็ น แนวทาง
การจัดกิจกรรม
2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 มี
แนวทาง แนวการส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมคิ ด เลขเป็ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีทักษะการ คิดคำนวณตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นปี
ปัญหา อุปสรรค
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการ โดยจัดกิจกรรมให้เป็นห้องเรียนออนไลน์ google classroom
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❖ โครงการส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและครูสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
2. เพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้เผยแพร่ เทคนิควิธ ี การสร้า งคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการเรียนรู้
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียน
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีสื่อและใช้นวัตกรรม
เทคนิค วิธีการจัดการเรีย นรู้และนวัตกรรม ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการส่งเสริมผู้เรียน
เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
นำไปใช้พัฒนานักเรียนจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบและบริบทของตนเอง
3. ผลการประกวดสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ๕ ประเภท คือ ประเภท On-Site,
On-Air, On-Hand, On-Demand และ Online ประจำปีงบประมาณ 2564
⚫ กิจกรรมที่ 1 คลิป สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย
1) ประเภท On-Site
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ชมเชย
นางไพรวัลย์ สมณคีรี
บ้านห้วยซ้อ
ชมเชย
นางสาวญานี กุลปริญญา
บ้านห้วยซ้อ
ชมเชย
นางสาววิลาสินี มากุดเรือง
บ้านห้วยซ้อ
ชมเชย
นางวันวิสา บุญยวง
บ้านแม่ต๋ำกลาง
ชมเชย
นางมีนาพร เลาเงิน
บ้านแม่ต๋ำกลาง
2) ประเภท On-Hand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เหรียญทอง นางสาวอัญชลี วงศ์สว่าง
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
เหรียญเงิน นางสุภาพร กำจัดภัยพาล
บ้านตุ้มเหนือ
ได้เข้าร่วม
นางสาวธิติสุดา สุวรรณหงษ์
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
3) ประเภท On-Demand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ชมเชย
นายวิษณุ สมศรี
บ้านห้วยเอียน
4) ประเภท Online
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เหรียญทอง
นางกัณชพร อินตั๋น
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ชมเชย
นางสาวอัญชลี ยะตั๋น
ปางหัดสหศาสตร์
ชมเชย
นางสายฝน ถูกจิตร
บ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”
ชมเชย
นางสาวธิติสุดา สุวรรณหงษ์
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ชมเชย
นางสาวญาณิศา พรมวงค์
บ้านบุญนาค
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⚫ กิจกรรมที่ 2

คลิป สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1) ประเภท On-Site
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ได้เข้าร่วม
นางกิ่งแก้ว จตุรัส
บ้านห้วยซ้อ
ได้เข้าร่วม
นางสาวอารียา ครึ่งธิ
บ้านครึ่ง
ได้เข้าร่วม
นายกฤษกร ดวงสิทธิ์
บ้านแม่ต๋ำกลาง
2) ประเภท On-Hand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ได้เข้าร่วม
นางประนอม จินะราช
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
3) ประเภท Online
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ได้เข้าร่วม
นางสาวณัฐวดี สิมมา
อนุบาลเชียงของ
ได้เข้าร่วม
นางสาวหนึ่งนภา ธรรมชัย
อนุบาลเชียงของ
ได้เข้าร่วม
นางศิริรัตน์ ตาปัญโญ
อนุบาลเชียงของ
ได้เข้าร่วม
นางสาวภัณฑิรา วงศ์ชัย
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
⚫ กิจกรรมที่ 3

คลิป สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1) ประเภท On-Site
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เหรียญเงิน
นางธัญลักษณ์ แสงเพชร
บ้านแม่ต๋ำกลาง
เหรียญเงิน
นายวิศรุต ออล่า
บ้านห้วยซ้อ
2) ประเภท On-Hand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เหรียญเงิน
นางสาวพิจิตรา เหมะธุรินทร์
บ้านบุญนาค
3) ประเภท On-Demand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เหรียญทอง
นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร
อนุบาลเวียงแก่น
เหรียญเงิน
ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา
อนุบาลเวียงแก่น
เหรียญทองแดง นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์
อนุบาลเวียงแก่น
ได้เข้าร่วม
นางรัตนา สุวรรณผูก
ปางหัดสหศาสตร์
ได้เข้าร่วม
นางนิภารัตน์ มาเมืองกล
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
4) ประเภท Online
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เหรียญทอง
นางประภัสสร เลือดสงคราม
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
เหรียญทอง
นายพงศกร กากูล
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
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กิจกรรมที่ 4 คลิป สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1) ประเภท On-Site
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ได้เข้าร่วม
นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย
ปางหัดสหศาสตร์
2) ประเภท On-Hand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ได้เข้าร่วม
นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย
ปางหัดสหศาสตร์
ได้เข้าร่วม
นางนิภารัตน์ มาเมืองกล
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ได้เข้าร่วม
บ้านเวียงหมอก
⚫

3) ประเภท On-Demand
รางวัล
ชื่อ - สกุล
ได้เข้าร่วม
นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว
4)ประเภท Online
รางวัล
ชื่อ - สกุล
ได้เข้าร่วม
นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย
ได้เข้าร่วม
นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว

โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ
โรงเรียน
ปางหัดสหศาสตร์
อนุบาลเชียงของ

ปัญหา อุปสรรค
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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❖ โครงการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน
3. เพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการขั บ เคลื ่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของโรงเรียนแบบอย่างประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในการจัดการจัดการเรียน
การสอนและสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ บูรณาการกับกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
โดยการจัดทำคลิปการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้
3. ผลการประกวดคลิปตามโครงการสืบสาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
⚫ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ได้แก่ นางปริญญา
วีระเดชประไพ ครูโรงเรียนบ้านครึ่ง
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
⚫ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน
บ้านขอนซุง
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นางสาววารุณี นามเมือง
ครูโรงเรียนบ้านครึ่ง
ปัญหา อุปสรรค
การดำเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการดำเนิ น งาน
โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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❖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษา
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ให้ เ กิ ด การทำงาน
อย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขต
พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มี แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
❖ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 129 โรงเรียน 1 สาขา
4 สาขาห้องเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒ นานักเรีย นให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามตัว ชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ 80
2. ครู ผ ู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 4 จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 4 มี ความรู ้ และทั กษะ
ที่จำเป็นตามตัว ชี้วัด และสาระการเรียนรู้ แ กนกลาง
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
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ปัญหา อุปสรรค
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
❖ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และได้มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
อย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านและใช้การอ่านเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้
ศาสตร์ต่าง ๆ
ปัญหา อุปสรรค
การดำเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการดำเนิ น งาน
โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรั บ แผนการดำเนิ น โครงการ โดยส่ ง เสริ ม นิ สั ย
รักการอ่านในผ่านระบบออนไลน์ และการจัดทำสื่อส่งเสริม
การอ่านในรูปแบบการอบรมออนไลน์
❖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนบนพื้นที่สูงให้มีทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับที่ดี และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นผู้มีจิตอาสา
2. เพื่อให้ครูโรงเรียนบนพื้น ที่สูงในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง
การพัฒ นาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่ส ูงของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ผู ้ ใ หญ่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายในโรงเรี ย นบนพื ้ น ที ่ ส ู ง สามารถฟั ง และพู ด ภาษาไทยเพื่ อการสื ่ อ สาร
ในชีวิตประจำวันได้
ผลการดำเนินงาน
1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่สูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4 มีทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับที่ดี
2. ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงได้อย่า ง
มีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 60 ของผู้ใหญ่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนบนพื้นที่สูงมีทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารได้
ปัญหา อุปสรรค
การดำเนิ นงานไม่ เป็ นไปตามแผนการดำเนิ นงาน
โครงการ เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรับแผนการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการอบรม
และการนิเทศ ติดตาม ในรูปแบบออนไลน์

❖ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พั ฒ นาครู ส อนภาษาอั ง กฤษให้ ส ามารถ
จัดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษ ผ่านกิจ กรรม
การปฏิบัติจริง (Active learning)
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนำกิจกรรม
การเรีย นการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp ,
English Talk Today, English For Daily Life, Classroom
language and management และ English for all ไปจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ( English
Language Skill ) เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Language
Skill ) เพื ่ อการสื ่ อสารสำหรั บผู ้ บริ หารสถานศึ กษาในสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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5. เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
6. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการดำเนินงาน
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย
เขต 4 ทุกโรง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ทุกโรง นำกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp,English Talk Today, English
For Daily Life, Classroom language and management และ English for all ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
4. นั ก เรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 4 มี ท ั กษะและสมรรถนะตาม
หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มีนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER CENTER สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ 7 ศูนย์ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัด
กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยไม่เป็นไปตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะ ปรับกิจกรรมให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(English Language Skill ) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบออนไลน์
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และทบทวนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒ นากรอบหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๔ มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ได้
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๔ มี คู่ ม ื อ แนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
❖

❖ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง และสะเต็ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ มี ค วามพร้ อ มด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาการคำนวณได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2. เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวิธีการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครู ผ ู ้ ส อนวิ ท ยาการคำนวณของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้รับการพัฒนาและได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียน และ
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแนวทางของสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
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โครงการหนึ่งครูหนึ่งงานวิจัย ( One Research One Teacher : OROT )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัย
ในชั้นเรียน สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้น ที่การศึกษา มีการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กร
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเสนอผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดำเนินงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ได้รับการพัฒนาและได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียน ภายใต้นโยบายห้องเรียนคุณภาพ และมีโรงเรียนใน
สังกัด ได้ร ับ ทุน สนับ สนุน การนำผลวิจ ัย ไปใช้ ประโยชน์จากสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนริมโขงวิทยา หัวข้อวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่ อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
❖

โครงการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 และสังกัดอื่น ๆ
2. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ผลการดำเนินงาน
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการประเมินความสามารถ
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มาตรฐาน
ยุติธรรม และโปร่งใส
2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.09
มากกว่าระดับประเทศ 2.62 สำหรับด้านภาษาไทย (Thai Language)
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.99 น้อยกว่าระดับประเทศ 0.47
โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน มากกว่าระดับประเทศ 1.07
❖
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โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบ Active Learning
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจประเมินและรับรองแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อครูจะได้จัดพิมพ์วุฒิบัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบ Active Learning
3. เพื่อสรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนา
ครูเพศวิถีศึกษาเพศวิถีศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 มี ค รู เ ข้ า รั บ การอบรม
ผ่านโปรแกรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2. โรงเรีย นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 มี ค รู ผู้ ส อนเข้ า รั บ การอบรม
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ได้รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต แบบ Active Learning ได้รับการนิเทศ
ติดตามการเรียนการสอนผ่านระบบการนิเทศภายในครบทุกคน
และนิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน ๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
3. สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา โรงเรียนในสังกัด
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
⚫ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
⚫ โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน ๔ โรงเรียน
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) (2) โรงเรียน
บ้านทุ่งซางดงหลวง (3) โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น (4) โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
⚫ ศึกษานิเทศก์ดีเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน ๒ คน
ได้แก่ (1) นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (2) นางสาวประภัสสร ฟังช้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
⚫ ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จำนวน ๒๕ คน
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาที ่ มี
ผลการทดสอบทุกประเภทสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียน
ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. เพื ่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม การเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการประเมินร่วมกับนานาชาติ PISA 2020 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. เพื่อพัฒ นาระบบคลังข้อสอบของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. เพื่อนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
5. เพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษา
SchoolMIS
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่มีผลการทดสอบ
ทุกประเภท มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ทุกสมรรถนะได้รับเกียรติบัตร และนักเรียน
ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ดังนี้
⚫ นักเรียนมีผ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ กลุ ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ได้ ค ะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ คน และกลุ ่ ม สาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ คน จากโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
⚫ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน ๘๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๗ ของโรงเรียนในสังกัด
⚫ โรงเรี ยนได้ ร ั บเกี ยรติ บ ั ตรผลการประเมิ น คุ ณภาพผู ้ เรี ยน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน
๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖ ระดับคุณภาพดี จำนวน ๕๔ โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๑ ของโรงเรียนในสังกัด
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในสังกั ดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(PISA) ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิน หลับ อบรม ร้ อ ยละ ๗๐ ทุ ก คน คิ ด เป็น
ร้อยละ ๑๐๐
3. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ได้รับการนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบ
คลังข้อสอบให้บริการแก่ครูและผู้สนใจ
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5. โรงเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบการวัด
และประเมิน ผลที่ส อดคล้องกับ สภาพบริบทของสถานศึ กษา และมีระเบียบว่าด้ว ยการวัดและประเมิน ผล
การศึกษาของสถานศึกษา
6. โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กรอกข้อมูล
ในระบบบริหารจัดการผลการเรียนผ่านระบบ SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึ ก ษา
ปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้มีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใสตามที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
2. เพื ่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษานำผลคะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (O-NET)
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ในสัดส่วนร้อยละ 30
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถวิเคราะห์ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
และวางแผนการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาได้
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 และสังกัดอื่นๆ ในเขตพื้นที่บริการ สมัครใจเข้ารับการทดสอบ
O-NET ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน
๑๓๒ โรงเรี ย น โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน ฯ จำนวน
๔ โรงเรียน และโรงเรียนพระปริยั ติธ รรม จำนวน ๗ โรงเรี ยน
รวมทั้งหมด ๑๔๓ โรงเรียน ๕ ศูนย์สอบย่อย (อำเภอ) แบ่งตาม
ระดับชั้น ดังนี้ (1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๕ สนาม
สอบ ผู้เข้าสอบ จำนวน ๑,๑๘๙ คน (2) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ สนามสอบ ผู้เข้าสอบ จำนวน ๕๐๗ คน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563
⚫ ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 6 มีผ ลคะแนนเฉลี ่ ย รวม
4 กลุ่มสาระการเรีย นรู้ เท่ ากั บ 43.09 สูงกว่าระดั บสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.07 และสูงกว่าระดับประเทศ 0.96
⚫ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 35.02 ต่ำกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.31 และต่ำกว่าระดับประเทศ 0.99
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โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT)
ปีการศึกษา 256๓
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่ อง คะแนนค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 71.64 โดยด้ า นการอ่ า นออกเสี ย ง มี ค ะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 73.00 ,ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 70.12
❖

โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
2. เพื่อยกย่ องและเชิดชูเกีย รติ สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาดี
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลเวียงแก่น รับรางวัลลำดับที่ 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ปัญหา อุปสรรค
สถานศึกษาในสังกัดขาดความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ ฯ
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของรางวัลพระราชทาน
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โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ ดำเนิ น การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือ กรอบที่ 1) ประจำปีการศึ กษา 2563 รายวิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการแข่งขัน
2. เพื ่ อ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
(สอบคัดเลือกรอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มี
โอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ผลการดำเนินงาน
ผลดำเนินการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบแรก)
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี น ักเรียนในสังกัดและเขตพื้นที่บริการ สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,218 คน
มีนักเรียน (1) เข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวน 1,143 คน คิดเป็นร้อยละ 93.84 แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์
จำนวน 548 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 595 คน (2) ไม่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน จำนวน 6.16 คน
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 คน
❖

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการประเมิน
สั ม ฤทธิ ์ ผ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านและการกำหนดข้ อ ตกลงในการ
ปฏิบ ัติงาน Performance Agreement จะส่งเสริมการทางาน
แบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งส่งผลดี
ต่อการทำงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์
ที ่ ส ามารถพึ ่ ง ตนเองแข่ ง ขั น กั บ เวที ร ะดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
4. เพื่อให้ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา บรรจุใหม่ ระยะเวลา 1 ปี ได้รับการพัฒนาและ
ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระดับดีและดีมาก
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการปฏิบัติการสอน
2. เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความก้าวหน้า ของวิชาชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
3. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
ผลการดำเนิน งาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผ่านระบบออนไลน์ ครบตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน 47 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.62 และสามารถนำความรู้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
❖

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติได้รับเกียรติบัตร
และรางวัล
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. รางวัลผลงานระดับชาติ
⚫ รางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี
จำนวน 1 คน
⚫ รางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
จำนวน 1 คน
⚫ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา
จำนวน 1 คน
⚫ รางวัลคุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
จำนวน 3 คน
⚫ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 จาก สพฐ.
จำนวน 1 คน
⚫ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จาก สพฐ.
จำนวน 2 คน
⚫ รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ (OBEC AWARD) จาก สพฐ.
จำนวน 13 คน
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⚫ รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น

ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
จำนวน 2 คน
และทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⚫ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
จำนวน 3 คน
⚫ รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
จำนวน 1 คน
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
⚫ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก สพฐ.
⚫ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับรางวัลนักส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ ระดับดี จาก สพฐ.
⚫ โรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 1 แห่ง
⚫ โรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก สพฐ.
จำนวน 4 แห่ง
2. รางวัลผลงานระดับจังหวัด
⚫ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จำนวน 1 คน
ประจำปี 2563 จากจังหวัดเชียงราย
⚫ รางวัลเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 2 คน
จากจังหวัดเชียงราย
⚫ รางวัลครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย
จำนวน 1 คน
ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 จากจังหวัดเชียงราย
⚫ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564
จำนวน 2 คน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
⚫ รางวัลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
⚫ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรม
จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
⚫ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับรางวัล ผู้ส่งเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
3. รางวัลผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
⚫ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565
จำนวน 2 คน
⚫ รางวัล “คนดีคนเก่ง" สพป.เชียงราย เขต 4
จำนวน 12 คน
⚫ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
จำนวน 32 คน
⚫ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน
จำนวน 159 คน
⚫ รางวัลเยาวชนวัยใส ห่างไกลบุหรี่และแอลกอฮอล์
จำนวน 1 คน
ด้วย ML SMART MODEL
⚫ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จาก สพฐ.
จำนวน 2 คน
⚫ รางวัลกิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี
จำนวน 72 คน
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⚫ รางวัลกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
⚫ รางวัลกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรม)
⚫ รางวัลกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน

จำนวน 72 โรงเรียน
จำนวน 80 โรงเรียน
จำนวน 55 โรงเรียน

โครงการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่าง
ระดับองค์การ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม
ระดังองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนการขับเคลื ่ อ น
กระบวนการ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การความรู ้ ( Knowledge
Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่าง
ระดับองค์การ
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้เรียนรู้ หาประสบการณ์จากเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ทำให้เกิดประสบผลสำเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายตลอดจน มีประสิทธิภาพ
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
2. เพื่อเป็นเวทีในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
3. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.เพื่อสนับสนับการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด
❖

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัย และทักษะด้านกฎหมายพื้นฐาน สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
การกำกั บ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนิ นการเกี่ ยวกับกฎหมายการบริ หารงานบุ คคล การดำเนิ นการทางวิ นั ย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
2. เพื่อเสริมสร้างวิน ัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต นภายใต้ ก รอบวิ น ั ย จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ รั ก ษาจริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนทางราชการ
3. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนทางราชการตามหลักธรรมาภิบาล ลดปัญหาข้อพิพาทการกระทำผิดวินัยและการกระทำใด ๆ
อันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทางราชการ
❖
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4. เพื ่ อ เป็ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ทั ล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และสร้าง
บรรยากาศการทำงานในรู ปแบบดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อให้ ส อดรั บกั บ การ
ปรั บเปลี ่ ย น เป็ น รั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล และประหยั ด งบประมาณ
ของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่มีการกระทำผิด
วินัย และไม่ถูกดำเนินคดี หรือถูกชี้มูล ความผิดโดยหน่ว ยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หมายเหตุ : พิจารณาจากปริมาณหรือจำนวนการดำเนินการ
ทางวินัย และการดำเนินคดี และบัญชีสารบบการดำเนินการทาง
วินัย ร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี)
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบขั้นตอนวิธีการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : พิ จ ารณาจากปริ ม าณหรื อ จำนวนการ
ดำเนิ น การทางวิ น ั ย และการดำเนิ น คดี พิ จ ารณารายงานการ
ดำเนิ น การทางวิ น ั ย ขององค์ กรผู ้ ม ี ห น้ าที ่ พ ิ จารณารายงานการ
ดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลู กจ้ างในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต ๔ ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างวินัย และทักษะ
ด้านกฎหมายและคดี ผ่านทางแบบทดสอบออนไลน์ มีผู้สอบผ่าน
จำนวน 288 คน (ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื ่ อมล้ำ ทางการศึก ษา ผ่านโครงการตามแผนปฏิบั ติ การ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
❖ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV - DLIT)
วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(DLTV - DLIT)
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ดำเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานด้วยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV - DLIT)
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการซ่อมบำรุง
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 43 โรงเรียน โดยอุปกรณ์ซ่อม มีดังนี้ (1) หัวรับสัญญาณดาวเทียม LNBจำนวน 51 ชุด
(2) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 86 ชุด
3. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ ได้รับใบงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จํานวน 5 กลุ่ม
สาระวิชา ) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๖๐ คน จำนวน 34 โรงเรียน และจัดสรรเพิ่มเติมอีก 20 โรงเรียน
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❖ โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระบบ SET ได้รับจัดการศึกษาตามแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับเนื้อหา วิธีการสอน และการวัด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
เรี ย นรวมของครู ผ ู ้ ส อนในโรงเรี ย นต้ น แบบจั ด การเรี ย นรวมให้มี
คุณภาพผ่านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนจัดการ
เรียนรวมให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจน
เกิดประสิทธิผล
ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อมูลระบบ
บริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม (SET) ทุกคนได้รับจัดการศึกษาตาม
แผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) และตามหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา โดยปรั บเนื ้ อหา วิ ธ ี การสอน และการวั ดประเมิ นผล
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพความสามารถแต่ละบุคคล
2. ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้รับพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
พิเศษให้มีคุณภาพมีผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับคุณภาพดี
3. ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน และพี ่ เ ลี ้ ย งเด็ ก พิ ก ารมี ก ารพั ฒ นาผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ ป็ น เลิ ศ
(Best Practice : BP) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium) ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป
4. โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการนิเทศ ติดตามให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรูสำหรับ นักเรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับคุณภาพดี
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❖ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ
และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียน
การสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมุ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
3. เพื ่ อ นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาด้ า นสติ ป ั ญ ญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) ทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ ตาม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักหวงแหน
และความภูมิใจในชาติ โดยมุ่งให้เป็นคนดี มีวินัย ใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจ รักภูมิปัญญาไทย และ
ศาสตร์พระราชาหลักประสิทธิภาพ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
4. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดให้สามารถบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด (29 โรงเรียน) มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ
และสุขภาพอนามัย เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียนผ่านผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาในโรงเรี ยนคุ ณภาพประจำตำบลในสั งกั ดมี ความพร้ อม
ในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า
2019 (COVID-19) โดยมุ ่ งการจั ดการเรี ยนรู ้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning) ผ่ านการนิ เทศภายในโรงเรี ยน
และการนิเทศจากต้นสังกัด
3. นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient)
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical)
และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรั กหวงแหนและความภู มิ ใ จในชาติ โดยมุ่งให้ เ ป็ นคนดี มีว ินัย ใช้ห ลักเหตุ และผลในการตั ดสิ น ใจ
รักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาหลักประสิทธิภาพ และสื่อสารด้ว ยภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยมีผลการพัฒนานักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ในระดับดีขึ้นไป
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4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 29 โรงเรียน ได้รับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล และ
มีผลการประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
ด้านการบริหาร
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
⚫ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
⚫ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
⚫ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”
⚫ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
⚫ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
⚫ โรงเรียนปอวิทยา
⚫ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
⚫ โรงเรียนชุมชนสถาน “ราษฎร์ดรุณวิทย์”
⚫ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
⚫ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
⚫ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
⚫ โรงเรียนหนองแรดวิทยา
⚫ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
⚫ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
⚫ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
⚫ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
⚫ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
⚫ โรงเรียนขุนขวากพิทยา
⚫ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณ
ประสิทธิ์)
ระดับคุณภาพดีมาก
⚫ โรงเรียนบ้านดอนแยง
⚫ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วท
ิ ยา
ระดับคุณภาพดี
⚫ โรงเรียนบ้านบ่อแสง
⚫ โรงเรียนบ้านหลวง
⚫ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)
⚫ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
⚫ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา)
⚫ โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกุล)
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❖ โครงการนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ (7TQ&S Supervision Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยผ่านการนิเทศ ติดตามอย่างเป็น
ระบบ และทั่วถึง
2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับการนิเทศ ติดตามครบทุกโรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชีย งราย เขต 4 มีแผนการนิเ ทศภายในและดำเนิ น การ
นิเทศภายในครบทุกโรง
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการดำเนินกิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเชิงรุก (Active Learning)
4. ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

❖ โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2563 - 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการศึกษาตามคว ามพร้อม และ
ความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชีย งราย เขต 4 ที่มีส ่ว นเกี่ย วข้ องในการส่ง เสริ ม สนับสนุน กำกับ ติดตาม วัดผลและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่น ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังนี้
⚫ บ้านเรี ยน BD Plearn & Learn โดยนางสาวมาลี พัฒ นประสิ ทธิ์พร จั ดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
โดยครอบครัวให้กับ เด็กชายบูมิบุตรา ละมุล อายุ 6 ปี3 เดือน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตั้งแต่
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
⚫ บ้านเรียนณภัทร โดยนางปวีณา กดนอก จัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานโดยครอบครัว ให้กับ เด็กชายณภัทร กดนอก อายุ 6 ปี 8 เดือน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 - 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
⚫ บ้านเรี ยนสิ ริ โดยนางสาวศิริ อมร ศรี อมรศาสน์
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับ เด็กหญิงณัฐชยา
ฟู กิ จ วณิ ช อายุ 3 ปี 10 เดื อ น ในระดั บ ชั้นอนุบาล 2 - 3
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
❖ โครงการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองสถานศึกษา
ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึง
2. เพื่อจัดทำฐานข้อ มูล สารสนเทศประชากรวัย เรีย นเด็ก ที่ มี อายุถ ึงเกณฑ์ก ารศึก ษาภาคบั ง คั บ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 (เด็กที่เกิด พ.ศ. 2557)
3. เพื่อติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ ให้ได้เข้าเรียนครบทุกคน
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดำเนินงาน
1. ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 2,850 คน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ครบทุกคน
2. การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชีย งราย เขต 4 เป็น ไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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❖ โครงการความเสมอภาคทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาค
2. เพื่อให้นักเรียนประจำพักนอนได้พักอาศัยในที่พักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สามารถดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบความปลอดภัย สุขอนามัย การจัด
กิจกรรมและการบริหารจัดการ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ประจำพักนอน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปี การศึ กษา พ.ศ. 2564 เป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
เชีย งราย เขต 4 จำนวน 36 แห่ง ( 760 คน) ได้รับการสำรวจและ
จำแนกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครั ว ยากจนที ่ ไ ม่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาต่ อ หลั ง จบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย
❖ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระจายอำนาจการบริห ารจัดการโรงเรียน อย่างเป็นอิส ระด้วยวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรี ยนขนาดเล็ กในสั งกั ด สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกโรงเรียน บริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดำเนินการถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านทุ่งเจ้า ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่
เทศบาลตำบลพญาเม็ ง ราย อำเภอพญาเม็ ง ราย จั ง หวั ด เชี ย งราย
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั ้ น พื้ น ฐานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น พ.ศ. 2547 และคู ่ มื อ
การประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มุ่งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษา
จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ด ำเนิ น งาน
บริห ารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
❖ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานที่ทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย สวยงาม
น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้ที่ปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อพัฒ นาระบบบริห ารจัด การ อนุรักษ์และพัฒ นาสิ ่งแวดล้ อมในสถานศึ ก ษาให้เ อื้ อต่ อ การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. เพื่อให้สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อเป็นหน่วยต้นแบบและมีสถานศึกษาต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีกลุ่มงานที่บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ดีเด่นเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และพึ ง พอใจต่ อ การดำเนิ น งานโรงเรี ย นแห่งความสุข
สะอาด ปลอดภัย น่ายล
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
⚫ โรงเรียนบ้านดอนแยง ชื่องานวิจัย “การใช้ SKILL 2PS MODEL ในการบริหารจัดการขยะ”
⚫ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชื่องานวิจัย “รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ตามหลัก 3Rs”

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

66
❖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีสภาพภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ
ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า
4. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สวยงามเป็นที่ประทับใจ
แก่ผู้มาติดต่อราชการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน
1. สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 เป็ น สำนั ก งาน
ต้นแบบสำนักงานแห่งความสุข Happy Office
ของสถานศึกษาในสังกัด
2. สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 4 เป็ น สำนั กงาน
แห่ งความสุ ขของผู ้ บริ หารการศึ กษา บุ ค ลากร
ทางการศึกษา และประชาชนผู้รับ บริการทั่วไป
3. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้รับบริการ มีความประทับใจ/พึงพอใจ ต่อการให้บริการทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
❖ โครงการโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาผลการดำเนิน งานโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของของนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนแห่งความสุข
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้
โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการดำเนินงานตาม
แนวทางที่กำหนดและประเมินตนเอง จำนวน 86 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทาง
ที่กำหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยได้ ด ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 12 โครงการ ดังนี้
❖ โครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับ
เขตพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ(ประเทศ)
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
5. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินสถานศึกษาออนไลน์( ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต ๔ นำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. โรงเรีย นทุกโรงในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต ๔ มีส ่ว นร่ ว ม
ตามบริบทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับเขตพื้นที่
3. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกครบตามรายการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ(ประเทศ) จำนวน 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
⚫ กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดีตัวแทน : โรงเรียนเพียงหลวง 16
⚫ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม สร้างสำนึกพลเมือง : โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)
⚫ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ปปช.น้อย สพฐ. : โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”
⚫ กิจกรรม ที่ 4 กิจกรรมประกวด Best Practice ผู้บริหาร : นายสุริยา สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 16
⚫ กิจกรรม ที่ 5 กิจกรรมประกวด Best Practice ครู : นางสาวยูริกา สิมะพรม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

68
⚫ กิจกรรม ที่ 6 กิจกรรมประกวด Best Practice โรงเรียน : โรงเรียนบ้านกระแล
⚫ กิจกรรม ที่ 7 กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ : โรงเรียนบ้านบุญนาค

4. โรงเรีย นในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้อบรมหลักสูตรออนไลน์การ
สร่ า งหลั ก สู ต รและการเตรี ย มความพร้ อ มเพื ่ อ รองรั บ
การประเมิน ITA ออนไลน์ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ตาม
โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึกษาโรงเรียน
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเข้านิเทศ ติดตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนได้ ทำให้
การติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. นิเทศ ติดตาม ในรูปแบบ Online
❖ โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรี ยนในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกโรง มีผลการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๗ กลุ่ม
และศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาตำบล จำนวน ๒๙ ตำบล ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
⚫ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท
⚫ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖ ศูนย์ ศูนย์ล ะ ๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
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❖ โครงการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน ในสังกัด
ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
2. เพื่อสนับสนุน และร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่ง มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน ในทุกด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ด้านภูมิทัศน์
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกแห่งได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ปัญหา อุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถ
ออกติดตามในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนได้
2. การกำหนดนโยบายวันเปิดเรียนของโรงเรียน ตามการอนุญาติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ทำให้โรงเรียนในสังกัดไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 พร้อมกันทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามผ่านทาง google form เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิ ด
ภาคเรียนของโรงเรียน
2. ควรกำหนดวัดเปิดภาคเรีย นพร้อมกัน โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
❖ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Technology)
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศและ
การสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
2. เพื่อพัฒ นาระบบฐานข้อมูล กลาง ระบบสนับสนุน
การใช้ ง านของบุ ค ลากร และโครงข่ า ยระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. เพื่อพัฒนาระบบการประชุมทางไกล สำหรับยุคใหม่
Thailand 4.0 (video conference) สำหรับการประชุ มทางไกล
ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กับโรงเรียนในสังกัด
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ผลการดำเนินงาน
1. บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน
140 คน ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบสนับสนุน
การใช้งานของบุคลากร ผ่านเว็บ ไซด์ https://datastudio.google.com/u/0/reporting/ b7084cec-ab6c4cff-8667-a48041279a2a/page/CuMVC และสำนั ก งานเขต
พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ปรั บ ปรุ ง ระบบ
อินเทอร์เน็ตตามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ปรับปรุงอุปกรณ์การถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ
เพื่อพร้อมบริการสนับสนุนการใช้งานให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด
ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เกิ ด ขึ ้ น เป็ น วงกว้ า งทำให้ ก ารดำเนิ น งาน
ไม่เป็นไปตามแผน
ข้อเสนอแนะ
ปรั บ แผนการดำเนิ น งานให้ เ หมาะสม โดยดำเนิ น การ
เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และจัดวัน เวลา สถานที่ ให้เหมาะสม
ตามกระบวนงาน
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❖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ กษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และจั ดทำแผน
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มี แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ฉบั บ ทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถบริหารจัดการศึกษาตามบริบท และความต้องการ
ของพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยเหนือสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับ ใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการและวางแผนในปีงบประมาณต่อไป
ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการบางโครงการ
ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้
ข้อเสนอแนะ
ปรับแผนการดำเนินงานให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์
❖ โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
2. เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบติดตาม
และประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ครบทุกโครงการทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ตามตั ว ชี ้ ว ั ด แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ของสำนั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามจุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ได้ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ปัญหา อุปสรรค
การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
ปรับแผนการดำเนินงานให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสถานการณ์

❖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดทำและเสนอของบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(e-budget) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อให้ การรายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (e-budget) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีข้อมูลแผนการใช้งบประมาณสำหรับใช้ในการบริห ารจัดการ และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดำเนิ น การจั ด สรรเงิ น และโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย สนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนในสังกัด ยอดเงิน 31,155,569 บาท
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ทุกโรง รายงานข้อมูลในระบบบัญชีพื้นฐาน (e-budget) ได้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ทันเวลาตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
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❖ โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัส ดุ ของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กำหนด
3. เพื ่ อ เสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ข อง
สถานศึกษาในสังกัดให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ที ่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
การพัสดุ และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
❖ โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายใน ภายนอก ตลอดจนองค์คณะบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ให้เกิดมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับ หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและเกิดความร่วมมือระหว่างกัน
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ
ผลงานต่าง ๆ ในเว็บไซด์ https://www.cri4.go.th
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวีดีทัศน์สำหรับการประชาสัมพันธ์
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ในสังกัด และหน่วยงานอื่น
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❖ โครงการพัฒนามาตรฐานและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจ ที่จะต้องดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
3. เพื่อส่งเสริมการมีส ่ว นร่ว มและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากร
ทุกระดับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้พลังงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการบริห ารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ได้ครบถ้วนและภายในระยะเวลา
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รายงานผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA ) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ค รบถ้ ว นและภายในระยะเวลาที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลดังนี้
(1) การลดใช้ ไฟฟ้ า พลั งงานที ่ ลด 56.3 % ได้ 5 คะแนนเต็ ม (2) การลดใช้ น ้ ำมั น พลั งงานลด 63.9 %
ได้ 5 คะแนนเต็ม
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❖ โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพท. ได้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ในการบริห ารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 4 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพท. บริหารงานได้ตรงตามนโยบายของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้ผ ู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และบุ คลากรใน สพท. บริห ารจัดการศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐาน
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด เพื่อสร้าง ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา โดย
1. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ครั้ง
2. จัดประชุมฝ่ายบริหาร (พุธเช้า) จำนวน 29 ครั้ง
3. จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
ปัญหาและอุปสรรค
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์
❖ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต้านทุจริต
(กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีจิตสำนึก
และพฤติกรรมป้องกันการทุจริต
2. เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ร่วมต้านการทุจริต
3. เพื่อขับเคลื่อนการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) อยู่ในอันดับที่ 42 คะแนนรวม 96.96 ระดับ AA
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ภาคผนวก
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1. ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.1 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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1.2 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
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1.4 รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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1.5 รางวัลหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีประสิทธิภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.6 รางวัลหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนาวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีประสิทธิภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.7 รางวัลหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.8 รางวัลนักส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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1.9 รางวัล “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ฯ
จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

1.9 รางวัล ผู้ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
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2. แบบประเมินผลงานของโครงการ (ประเมินเมื่อดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ ต่ำกว่า 60 %
2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 60 – 69 %
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 70 – 79 %
4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป
กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ตามรายงานที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม
รายการประเมิน

1

คะแนน
2 3

4

1. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดเพียงใด
2. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด
3. ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด
4. ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด
5. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
รวม
ผลรวม 1 – 5
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 5)
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดำเนินงานโครงการอยู่ใน ระดับปรับปรุง
สรุปผลการประเมินภาพรวมของการดำเนินโครงการ
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป
 ควรดำเนินโครงการต่อ
 ควรดำเนินโครงการต่อแต่ต้องปรับปรุง
 ยกเลิกการดำเนินโครงการในปีต่อไป
ลงชื่อ ........................................................... ผู้รายงานและประเมินผล
(............................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

