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คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2579) นโยบายรัฐบาล จุดเน้น/นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงาน ประกอบด้ วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรม
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ระดมแนวความคิด ตรวจสอบ และกลั่นกรอง โครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดเน้น/นโยบาย กลยุทธ์ และแผนต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งโครงการ
เหล่านี้ จะช่วยผลักดันให้ การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และหวังเป็น อย่างยิ่ง แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะมี
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน การกำกับติดตามของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ธันวาคม 2564
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้ การกำกับ ดูแลของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน มีอำนาจหน้ าที่ และภารกิจรับ ผิ ดชอบตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับ สนุ น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุ คคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 มี การแบ่ งหน่ ว ยงานภายใน เพื่ อให้
การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุม่ อำนวยการ
8. กลุ่มกฎหมายและคดี
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. กลุ่มนโยบายและแผน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนหนองคาย –
บึงกาฬ บ้ านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของจังหวัดหนองคาย คลอบคลุมเขตพื้นที่บริการ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และ
อำเภอรัตนวาปี ประกอบด้วย โรงเรียนในสั งกัด จำนวน 105 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนหลัก 102 โรงเรียน และ
โรงเรียนสาขา 3 สาขา

ภาพที่ 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการ

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

อาณาเขตติดต่อกับพื้นทีจ่ ังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 ทิศใต้
ติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 ทิศตะวันออก
ติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบบริเวณใกล้เคียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นพื้นที่ราบสูง และพื้นที่คลื่นลอนลาด ลักษณะดินเป็นดินลูกรังแข็ง และดินร่วน
ปนทราย พื้นที่ป่าไม้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสลับป่าโปร่ง
ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือแบบ
ร้อนชื้นสลับแห้ง โดยฤดูฝนและฤดูแล้งจะสลับกัน รวมทั้งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันนออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวอากาศจะแห้งแล้ง
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิ
ทำไร่ ทำนาและทำสวน พืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ คือ ข้าว และยางพารา รองลงมาจะเป็นพริ ก ยาสูบ
สับปะรด มันสำปะหลัง กล้วย และปาล์มน้ำมัน
ลั ก ษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม วิถี ชี วิ ต ตามครรลองของ “ฮี ด สิ บ สอง คองสิ บ สี่ ” เป็ น
ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดยแต่ละเดือนจะมีกิจกรรม
ความแตกต่างกันออกไป ดังนี้ เดือนอ้าย–บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม–บุญ ข้าวจี่ เดือนสี่–บุญ
พระเวส เดือนห้า–บุญสงกรานต์ เดือนหก–บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด–บุญซำฮะ เดือนแปด–บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า–
บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ–บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด–บุญออกพรรษา และเดือนสิบสอง-บุญกฐิน
ทั้งนี้ ประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นในพื้นที่ คือ ประเพณีออกพรรษา ซึ่งเกิดปรากฎการณ์ บั้งไฟพญานาค ปรากฎให้เห็นในพื้นที่ของอำเภอโพนพิสัยและรัตนวาปี ตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึง
ประมาณ 23.00 น. ของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง ระดับ
ความสูง 50 – 150 เมตร แล้วหายวับไปในอากาศและไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ
ข้อมูลทางการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามขนาดโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการ
จัดการศึกษา
ขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก

เขตพื้นที่บริการจัดการศึกษา (อำเภอ)
โพนพิสัย
รัตนวาปี
เฝ้าไร่

รวม

33

20

6

59

22

6

15

43

3

-

-

3

(นักเรียนไม่เกิน 120 คน )

โรงเรียนขนาดกลาง
(นักเรียน 121-500 คน)

โรงเรียนขนาดใหญ่
(นักเรียน 501 คนขึ้นไป)

รวม
58
26
21
105
ที่มา : ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประเภทการจัดการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

รวม

เขตพื้นที่บริการจัดการศึกษา (อำเภอ)
โพนพิสัย
รัตนวาปี
เฝ้าไร่

50
7
1
58

22
4
26

15
6
21

รวม

87
17
1
105

ที่มา : ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
4
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
การบริหารจัดการเครือข่ายฯ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ประธานเครือข่ายฯ
รองประธานเครือข่ายฯ
การศึกษา
1 กุดบง
นายเกษม คำสา
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุม่ พัฒนา
2 จุมพล
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
นายสมควร มั่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
3 เซิมโพธิ์
นายนวน เถื่อนลือชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัก
4 ทุ่งหลวงต่างคำ
นายวชิราวุธ บัวแพง
นายศรีไพร ชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
5 นาหนัง
นายสังข์ ปาณศรี
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสระพัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องขันธ์
6 วัดหลวงสร้างนางขาว
นายพิทยา บริจาค
นายกฤต ชมภูวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
7 ชุมช้างบ้านผือ
นายคำล้วน วงษ์สิม
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ
8 วังหลวงหนองหลวง
นายนุกูล เข่งดี
นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง
9 เฝ้าไร่
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
นายรังสิต ทรงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
10 รัตนวาปี
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
นายถาวร พิมพ์นนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
11 เปงจานนคร
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560 – 2564)
ระดับการศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2564
2560
2561
2562
2563
2564
62
86
29
62
55
1,412
1,729
1,530
1,492
1,394
1,427
1,821
1,809
1,575
1,540

รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2

3,612
1,810
1,789

3,425
1,933
1,843

3,096
1,935
1,939

2,996
1,711
1,957

2,894
1,626
1,720

ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4

1,848
1,854

1,840
1,846

1,834
1,850

1,971
1,869

1,979

ประถมศึกษาปีที่ 5

2,002

1,873

1,877

1,875

2,005
1,875

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,916

2,015

1,874

1,854

1,869

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ระดับการศึกษา
อนุบาล 1
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2564
2560
2561
2562
2563
2564
62
86
29
62
55
11,074
11,219
11,350
11,309
11,237
457
504
504
541
491
493
506
487
507
521
467
1,477
16,308

495
1,486
16,261

464
1,512
15,917

463
1,475
15,708

493
1,443
15,411

ที่มา : ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ที่
1

2

3

6

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครู

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน)
ชาย
หญิง
รวม

วิทยฐานะ

ระดับ
ตำแหน่ง

-

คศ. 1

-

-

-

ชำนาญการ

คศ. 2

1

-

1

ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

67

18

85

เชี่ยวชาญ

คศ. 4

-

-

-

เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ. 5

-

-

-

รวม

-

68

18

86

-

คศ. 1

-

-

-

ชำนาญการ

คศ. 2

1

-

1

ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4

3

7

เชี่ยวชาญ

คศ. 4

-

-

-

รวม

-

5

3

8

-

คศ. 1

54

139

193

ชำนาญการ

คศ. 2

24

43

67

ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

79

251

330

เชี่ยวชาญ

คศ. 4

-

1

1

เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ. 5

-

-

-

รวม

-

157

434

591

ที่

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ระดับ
ตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน)
ชาย
หญิง
รวม

4

ครูผู้ช่วย

-

-

53

108

161

5

ลูกจ้างประจำ

-

-

36

-

36

6

พนักงานราชการ

-

-

20

28

48

7

ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

64
128
192
รวมทั้งหมด
403
719
1,122
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
ลูกจ้าง

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

รวมข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมลูกจ้าง

ข้าราชการ/ระดับ

ผอ.สพท. /รอง ผอ.สพท.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
รวม

1
1

1
1

3
2
3
1
1
10

1
2
1
3
1
8

4
1
2
1
2
9
1
1
1
1
23

-

4
6
6
6
6
9
1
2
1
1
1
43

2
.
1
3

8
2
1
1
6
2
1
21

10
2
1
1
7
2
1
24

ร้อยละ

1.49

1.49

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

14.93 11.94 34.33

-

64.18 4.48

รวม
บุคลากร
ทั้งหมด
4
16
8
7
7
9
8
2
3
1
2
67

31.64 35.82

100

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพั ฒ นา
การศึกษาให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง ได้ ด ำเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการมาตรการ/แนวทางในการ
คุ้มครองกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนั กเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2
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ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธร
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข และโรงเรี ย นขยายโอกาสในพื้ น ที่ อ ำเภอโพนพิ สั ย อำเภอรัต นวาปี และอำเภอเฝ้ าไร่
ตามลำดับ
ที่
กิจกรรม
1 ออกตรวจสารเสพติด
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
(ระหว่างวันที่ 9-13
พฤศจิกายน 2563)
2 ออกตรวจสารเสพติด
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
(ระหว่างวันที่ 15 - 22
กุมภาพันธ์ 2564)

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ
- สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน
1,242 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 637 คน
นักเรียนหญิง 605 คน
- สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน
1,412 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 718 คน
นักเรียนหญิง 694 คน

ผลการดำเนินการ
- พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน
54 คน (นักเรียนชาย 42 คน และ
นักเรียนหญิง 12 คน )

3

- ออกตรวจบริเวณที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงใน
อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

- ไม่พบนักเรียนประพฤติตน
ไม่เหมาะสมในพื้นที่จุดเสี่ยง

- ออกตรวจบริเวณที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงใน
อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

- ไม่พบนักเรียนประพฤติตนไม่
เหมาะสมในพื้นที่จุดเสี่ยง

4

ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและ
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาเทศกาล
วันลอยกระทง (ระหว่างวันที่
15-22 กุมภาพันธ์ 2564)
ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและ
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาเทศกาลวันวาเลนไทน์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)

- พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 32
คน (นักเรียนชาย 30 คน และนักเรียน
หญิง 2 คน )

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2. ด้านโอกาส
ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการให้ ความช่ว ยเหลื อบรรเทาภาระ
ค่าใช้ จ่ ายด้ านการศึ ก ษาของครั ว เรื อนและประชาชน ในส่ ว นของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร มี ม าตรการให้ ค วาม
ช่วยเหลื อ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ ายด้านการศึกษาในช่ว งการแพร่ระบาดของโรควิด 2019 (COVID-19) ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ ปกครองในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรควิด 2019 (COVID-19)
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 ดำเนิ น การตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี แ ละ
ข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปีการศึกษา 2564 และจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการให้ ความช่ว ยเหลื อ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ ายด้านการศึกษาในช่ว งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ให้ กับนั กเรีย น
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ข้อมูลระบบ DMC ณ 25 มิถุนายน 2564)
จำนวน 15,411 คน รวมงบประมาณ 30,822,000.- บาท (สามสิ บ ล้ านแปดแสนสองหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น)
ประกอบด้วย

8

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ครั้ง
รายการจัดสรร
จำนวนนักเรียน
1 นักเรียนที่เข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15,360
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
2 นักเรียนที่ยา้ ยมาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
4
2564 หลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564
3 นักเรียนที่ย้ายมาจากสังกัดอื่นๆ เช่น สศศ./อปท./
47
สพท.อื่นๆ ฯลฯ
รวมงบประมาณ
15,411
ร้อยละ
100
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

งบประมาณ
30,720,000
8,000
94,000
30,822,000
100

3. ด้านคุณภาพ
3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เข้ารับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 1,395 คน แบ่งเป็น ชั้ นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน 1,093 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 302 คน
ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 – 2563

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

จากตารางที่ 7 เมื่อเปรีย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา และระดับ ประเทศ ของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
เท่ากับ 2.24, 0.96 และ 4.15 ตามลำดับ
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 - 2563

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ ยลดลงในระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ เท่ากับ -0.19 และ -0.28 ตามลำดับ
ทั้งนี้ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ ำหนด
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนบางส่วนขาดทักษะความรู้พื้นฐาน การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์ และการเชื่อมโยง
ความรู้
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการสอบ O-NET
3. พฤติ ก รรมการสอนของครู ที่ มุ่ งการบรรยายให้ ค วามรู้ มากกว่าการออกแบบกิ จ กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
4. เกณฑ์ก ารวัดผลและประเมิน ผลระดั บชั้น เรียนและระดับ ชาติไม่สั ม พัน ธ์กั น เนื่ องจากการวัดและ
ประเมินผลของครู การสร้างเครื่องมือวัดผู้เรียนในระดับชั้นเรียนยังไม่กระตุ้นให้ นักเรียนมีพัฒนาการทางความคิด
ในลักษณะการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน้นการนำไปใช้มากกว่าการจำเนื้อหาของ
หลักสูตร
5. ครูผู้สอนขาดความชำนาญในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนในการใช้ทักษะการคิดระดับสูง
6. สถานศึกษาบางแห่งขาดการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ให้ ความสำคัญ กับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยกำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระตุ้นให้โรงเรียนมีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักอย่างน้อยร้อยละ 5
2. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการสอบ O-NET, PISA ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนใน
สถานศึกษา รวมถึงการนำผลสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ส่ งเสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนมี ค วามรู้ และทั กษะเกี่ ยวกับ การสร้างข้อ สอบที่ เน้ น กระบวนการคิด วิเคราะห์
ในรู ป แบบเดี ย วกั น กั บ ข้ อ สอบที่ ใช้ ในการทดสอบ NT, O-NET และ PISA เพื่ อ ให้ ส ามารถนำไปประยุ ก ต์ ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน
4. นำรูป แบบข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET, PISA ไปใช้ในการทดสอบระดับ เขตพื้ นที่การศึกษา
(Local Assessment System : LAS) สำหรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ชั้ น ปร ะถมศึ ก ษาปี ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ
5. จั ด ให้ มี การทดสอบ Pre O-NET สำหรั บ ระดับ ชั้ น ที่ ต้ อ งทำการสอบ O-NET ในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบ และรูปแบบการบริหารจัดการสอบเสมือนจริง และนำผล
การทดสอบมาวิเคราะห์
6. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
7. จัดทำโครงการวิจั ยเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา เป็ น ข้ อ มู ล เส้ น ฐาน
(Baseline) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาต่อไป โดยเน้น โรงเรียนที่ได้คะแนนกลุ่มคุณภาพระดับพอใช้
และปรับปรุง 10 อันดับสุดท้าย
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8. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อลดอัตราการออกกลางคันและศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ
9. สร้างเครือข่ายชุมนุมนักวัดและประเมิ นผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่าย
การนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
10. จัดกิจ จกรรมยกย่ องเชิดชูเกีย รติ ชมเชย หรือให้ รางวัล แก่โรงเรียนที่ มีพัฒ นาการของผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี
3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ปีการศึกษา 2563
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 ดำเนิ น การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่
วิเคราะห์ข้อมูลจากจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ 103 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าสอบประเภทปกติ จำนวน
1,976 คน (ปกติ : 1,565 คน, พิเศษ : 400 คน, Walk-in : 11 คน)
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2563)
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ด้าน
ระดับเขตพื้นที่
สพฐ.
ระดับประเทศ
ผลต่างปี 2562-2563
วิชาคณิตศาสตร์
39.47
41.30
40.47
41.26
วิชาภาษาไทย
46.56
47.76
47.46
45.94
รวม 2 ด้าน
43.01
44.53
43.97
43.30
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

จากตารางที่ 9 พบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บการทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เรี ย นระดั บ ชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน อยู่ต่ำกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
สรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดังนี้
1. ผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐานเพื่อการประกัน คุณ ภาพผู้ เรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูล จากจำนวนโรงเรีย นที่มีนักเรียนเข้าสอบ 103 โรงเรียน และมีนักเรียน
เข้าสอบประเภทปกติ จำนวน 1,565 คน มี คะแนนเฉลี่ ย 2 ด้ าน รายโรงเรีย นสู งกว่าระดั บ ประเทศ (43.97)
จำนวน 42 โรงเรียน และโรงเรียนที่มคี ะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ บ้านโคกหัวภู รองลงมาคือ บ้านโนนหนามแท่ง
และอันดับที่ สาม คือ บ้านเหล่าต่างคำ ตามลําดับ ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด คือ บ้านโพนทัน
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ การประกันคุณภาพผู้ เรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรี ย บเที ย บตามขนาดของโรงเรีย น ได้แ ก่ โรงเรียนขนาดเล็ก พิ เศษ จำนวน 18 โรงเรียน มี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่า
ระดับ ประเทศ จำนวน 7 โรงเรีย น ประกอบด้ว ย บ้านโคกหั วภู (72.60) บ้ านนาคำมูล ชมภูพ ร สาขาชมภูพ ร
(66.00) บ้านตาลชุม (65.75) บ้านหนองแคนดอนสนุก (59.12) บ้านโพนแพง (56.08) บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้าน
นามะเฮียว (60.00) และ บ้านนิคมดงบัง (47.12) ตามลำดับ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 38 โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านโนนหนามแท่ง (66.70) บ้านคำโคนสว่าง (61.33) บ้าน
ทุ่งหลวงนาขาม (58.85) ป่าไม้อุทิศ ๘ (58.03) บ้านสามัคคีชัย (57.47) บ้านนาสิงห์ (53.78) บ้านนาเพียงน้อยนา
สมบูรณ์ 50.65 บ้านนาเมย (49.58) บ้านหนองแก้ว (49.35) บ้านนาตาล (49.04) บ้านโปร่งสำราญ (47.02)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เตชะไพบู ล ย์ 1 (46.84) บ้ านหนองหลวง (46.03) บ้านดงดาล (45.56) บ้ านน้ ำเป (44.53) บ้านดอนเหมือด
(44.29) และบ้ านนาชุมช้าง (44.02) ตามลำดับ โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 34 โรงเรียน มีค่าเฉลี่ ยสูงกว่า
ระดับ ประเทศ จำนวน 13 โรงเรีย น ประกอบด้ว ย บ้านเหล่ าต่างคำ (66.01) บ้ านวัดหลวง (58.78) หมู่บ้าน
ตัวอย่าง (58.39) บ้านแป้น (55.82) อนุบาลนิคมเปงจาน (54.23) บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก (50.44) บ้านนาหนัง
(49.75) บ้านหนองหอย (49.73) บ้านโนนฤาษี (46.62) บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา (46.27) ชุมชนบ้านปากสวย
(45.54) บ้านต้อน (44.83) และชุมชนบ้านชุมช้าง (44.28) ตามลำดับ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 โรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านเซิม (50.35) บ้านโนนสะอาด (49.02) บ้าน
นาฮำ (46.08) และบ้านบัว (44.18) ตามลำดับ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านผือ (46.80)
3. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 ด้านความสามารถด้านคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี
ค่ าเฉลี่ ย สู งกว่ าระดั บ ประเทศจำนวน 42 โรงเรีย น จากโรงเรีย นทั้ งหมด 103 โรงเรีย น และความสามารถ
ด้านภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 45 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 103 โรงเรียน
4. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ระดั บ สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 มีค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละด้านความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย และคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกด้านความสามารถ อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้
5. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563 มี
ค่าเฉลี่ยลดลงทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสพฐ. และระดับประเทศ เท่ากับ – 0.29, - 1.29 และ – 1.73
ตามลำดับ
ปัญหาและอุปสรรค
1. การดำเนินการตามแนวทางการจัดสอบเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีการกระจายสนามสอบ และทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ
2. กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่ เต็มรู ปแบบ
ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ในบางรายวิชาไม่เป็นตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ควรนำผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุง โดย
จำแนกตามความสามารถ และตัวชี้ วัด เพื่อนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรหาวิธีการ
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวน
คุณภาพของ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ควรพัฒ นา ข้อสอบคู่ขนาน (National
Test : NT) เพื่ อ จั ด ทำเป็ น คลั งข้ อ สอบ ไว้ ส ำหรับ ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ น ำไปใช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลการเรีย น
ในระดับชั้นเรียน ต่อไป
5. สถานศึ ก ษาควรศึ ก ษาวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ตามความสาม ารถและตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ นำไปใช้ ใ น
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
6. ครูผู้ส อน ควรนำผลการทดสอบความสามารถพื้น ฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดเด่น และจุด ที่ต้องปรับปรุง จำแนกตามความสามารถและตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ ข้อมูล
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ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดั บ ดีขึ้ น ไป หรือ หาวิธีก ารช่ วยเหลื อผู้ เรี ยนที่ มีผ ลการประเมิ น ระดั บ ต่ำกว่าระดับ ดี ได้ ส อดคล้ องกับ ระดั บ
ความสามารถของผู้เรียน
7. ครูผู้สอนควรฝึกพัฒนาข้อสอบที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับข้อสอบ (National Test : NT) และนำมาใช้ ในการประเมินผลในชั้นเรียน ทั้งการประเมินระหว่างเรียนและการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้คุ้นเคยกับข้อสอบทีม่ ีรูปแบบมาตรฐาน
3.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563
สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้ เรีย น (Reading Test : RT) ปี การศึก ษา 2563 ของนัก เรียนชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 1 จำนวน 1,718 คน
ทุ กโรงเรี ย นในสั งกัด สพฐ. และสั งกัด สำนั ก บริห ารงานการศึ กษาพิ เศษ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดสอบ รวม 104 สนามสอบ
ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน RT ป.1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ปีการศึกษา
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 สมรรถนะ
2561
66.45
72.05
69.25
68.50
72.81
70.66
2562
76.41
75.03
75.74
2563
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนเฉลี่ย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรีย น (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2563 ของนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 โดยคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม 2 สมรรถนะ คือ 1.14
และ 5.08 ตามลำดับ
ปัญหาและอุปสรรค
1. นั ก เรี ย นขาดทั ก ษะนั ก นั ก เรี ย นขาดพื้ น ฐานในการเตรีย มความพร้ อ มด้ า นทั ก ษะ โดยอ่ าน เขี ย น
พยัญชนะ สระไม่ได้เรียนขาดพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ สระไม่ได้
นักเรียนขาดพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ โดยอ่าน เขียน พยัญชนะ สระไม่ได้
2. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ เ ป็ น อุ ป สรรคและปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ On-Site
ซึง่ ดำเนินการสอนได้ไม่เต็ม 100%
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้านการอ่านให้กับผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละระดับ
ชั้น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.1 ขัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 : อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 : อ่านคล่อง – เขียนคล่อง
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : สมรรถนะการอ่านขั้นสูง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อยกระดับการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 ผลการประเมิน ส่ ว นราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บัติราชการของส่ ว น
ราชการ (KPI Report System : KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 อัน ดับ ที่ 16 คะแนนรวม 4.65671 คะแนน (ร้อยละ 93.13) ระดับ ผลประเมิน อยู่ในระดับ
คุณภาพ
4.2 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 11 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
ที่
1
2
3

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
3
4

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภสครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันดับที่ 194 คะแนนรวม
87.56 อยู่ในระดับ A
4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผลการประเมินการบริหารและการจัด
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้วัด แผนปฏิ บั ติ ราชการของสำนัก งานกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

4.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบงบประมาณ จำนวน 5,000,000.- บาท ขณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,600,000.- บาท
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 13 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่

รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนใช้จ่าย
เงินงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ส่วนต่าง
(+/-)

1. งบบริหารงานสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1 ค่าทำการนอกเวลา
120,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
400,000.00
3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป
50,000.00
4 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง
500,000.00
5 ค่าจัดการขยะ
4,000.00
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
100,000.00
7 ค่าเช่าระบบการพิมพ์
300,000.00
8 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์
350,000.00
9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
400,000.00
10 ค่าซ่อมแซมครุภณ
50,000.00
ั ฑ์
2,274,000.00
รวม ก
ข ค่าสาธารณูปโภค
600,000.00
1 ค่าไฟฟ้า

145,000.00
253,986.40
50,000.00
504,000.00
3,200.00
129,651.00
353,332.09
328,476.13
195,713.48
24,310.00
1,987,669.10

(-25,000.00)
146,013.60
0.00
(-4,000.00)
800.00
(-29,651.00)
(-53,332.09)
21,523.87
204,286.52
25,690.00
286,330.90

793,644.44

193,644.44

2

ค่าน้ำประปา

80,000.00

112,142.60

(-32,142.60)

3

ค่าโทรศัพท์

40,000.00

32,520.20

7,479.80

4

ค่าไปรษณีย์

50,000.00
770,000.00
3,044,000.00

61,032.66
999,339.90
2,987,009.00

(-11,032.66)
(-229,339.93)
56,990.00

รวม ข
รวม ก + ข
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/
850,000.00
กิจกรรม
2 ค่าใช้จ่ายตามความต้องการและ
1,106,000.00
ความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รวม ค
1,956,000.00
รวม ก + ข + ค
5,000,000.00

850,000.00

ร้อยละ
ผล
เบิกจ่าย

87.41

129.78
98.13

-

762,991.00

343,009.00

1,612,991.00
4,600,000.00

343,009.00
400,000.00

82.46
92

จากตารางข้างต้น พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92
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สภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ขององค์กร โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งใน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่
และมอบหมายงานบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบั ติทั้งในระดับ กลุ่ มและระดับ บุ คคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการใช้กระบวนการที่ห ลากหลายวิ ธี และ
หลากหลายช่องทาง
(3) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 มีแผนกลยุ ท ธ์มี การกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(4) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดโครงสร้าง/นโยบายการ
บริหารงานมีการมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างชัดเจน
1.2 ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 ดำเนิ นการถ่ ายทอดกลยุ ท ธ์ ไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน และการบริการการศึกษา/การบริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
2.1 ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
(1) ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาทั้งในระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น ในอัตราที่สูง
(2) สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ก ารกำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และมีกิจกรรรมการดำเนินงานเพื่อบรรลุมาตรฐาน
(3) อั ตราไม่ จ บการศึ กษาภาคบั งคั บ ภายในระยะเวลาที่ ห ลั กสู ต รกำหนดของผู้ เรี ยนมี อั ตรา
ค่อนข้างต่ำ
(4) สถานศึกษามีห ลักสูตรที่ ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรี ยน และสอดคล้อ งกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
(5) สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบสามทุกโรงเรียน
(6) สถานศึ ก ษามี ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรี ยนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทุ ก ภาคส่ วนเข้ ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
(1) ผู้ เรีย นที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ ยังไม่ได้ รับการพั ฒ นาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
(2) ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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(3) สถานศึ ก ษายอดนิ ย ม และ/หรื อ ที่ มี อั ต ราการแข่ งขั น สู ง จั ด อั ต รานั ก เรี ย นจำนวนมาก
ต่อ 1 ห้องเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. ด้านครูและบุคลากร
3.1 ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
(1) ครู แ ละบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานใน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย
เขต 2 ทุกระดับ มีค่านิยมในการทำงาน "มุ่งผลสัมฤทธิ์โปร่งใส ตรวจสอบได้"
(2) องค์คณะบุคคลที่บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และมีความเข้มแข็ง
(3) ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ทุกระดับจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน
(4) ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สามารถปฏิ บั ติ งานทดแทนกัน ได้ ทำให้ เกิ ดความคล่ อ งตั วในการปฏิ บั ติ งาน และการบริการ เนื่ องจากมี การ
วิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบ
(5) ชมรมทางวิชาการ/เครือข่ายทางการศึกษา มีความเข้มแข็งในการรวมพลังที่จะพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
(6) ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์ ในความเป็นครู พัฒ นาตนเอง และพัฒ นาการเรี ยนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
(7) ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
(8) ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากได้คิดค้นนวัตกรรม และ
ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
(9) ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ทุกระดับมีวัฒนธรรมในการทำงาน "เป็นทีม" เนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน อย่างต่อเนื่อง
3.2 ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
(1) ครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สอนไม่ตรงวิช าเอก/ความรู้/ความสามารถ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร
(2) ครูและบุคลากรมีทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนน้อย ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(3) ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
มีจำนวนไม่เพียงพอตามกรอบอัตรากำลัง
(4) ครูและบุคลากรในสถานศึกษาบางส่วนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนน้อย
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน
4.1 ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้งบประมาณ/ทรัพยากรการบริหารเพียงพอ
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
18
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(3) การบริห ารงบประมาณของสถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิภ าพ เนื่ อ งจากมีก ารวางแผนบริห าร
งบประมาณที่ชัดเจน
(4) สถานศึกษาบริหารงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์แนวทางและวัตถุประสงค์การจัดสรร รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า
(5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบบริหารด้านงบประมาณ
ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากบริหารจัดการเป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย
(6) สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามความต้องการของเขตพื้นที่/
สถานศึกษา ทำให้สามารถพัฒนาและดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเต็มที่
ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงินการพัสดุ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
5. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
5.1 ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
(1) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 มี อ าคารสถานที่ เพี ย งพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการบริการ น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
(3) การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สืบเนื่องจากมีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ดี
5.2 ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
(1) สถานศึ ก ษามี สื่ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนไม่ เพี ย งพอ ไม่ ทั น สมั ย
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(2) การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6.1 ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
(1) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 มี ร ะบบการติด ต่อสื่ อสาร/
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษา มีการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาในการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาบริหารจัดการ
ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
(4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 นำระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีแผนการติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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(6) สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการพัฒ นาบุคลากร
สอดคล้องกับ ความต้องการของครูและบุ คลากร และสถานศึกษา เนื่องจากมีแผนพัฒ นาบุคลากรทั้งระยะสั้ น
และระยะยาวที่มปี ระสิทธิภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วม
(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการติดตามประเมินผล
ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารและมีข้อมูลสำหรับการวางแผน เนื่องจากมีการกำหนดรูปแบบการกำกับติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
(8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษา บริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก
(9) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มี ระบบการบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพ และการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน
6.2 ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการวางแผนการปฏิบัติ ตามแผน
และการติดตามประเมินผลแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.1 โอกาส (Opportunities : O)
(1) จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่สามารถอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของ
ชาติได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม และ
รักษา สืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่ได้สืบไป
(2) จั ง หวั ด /อำเภอ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ประเพณี ทำให้ สั ง คม/ชุ ม ชนเกิ ด
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
(3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่ มีอยู่ สามารถนำไปสอดแทรกในหลักสูตร สร้างคน
ให้เป็นคนดี รักบ้านเกิดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
(4) สถาบันทางสังคมมีเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา
1.2 อุปสรรค (Threats : T)
(1) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ประชาชนในจังหวัด/อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และขาดความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
(2) ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้มีการสมัครเข้าเรียน
ในโรงเรียนยอดนิยมสูงกว่าความสามารถในการรองรับนักเรียน
(3) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา
(4) ผู้ปกครองและชุมชนมีค่านิยมเลียนแบบ วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน
2. ด้านเทคโนโลยี
2.1 โอกาส (Opportunities : O)
(1) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษา สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
(2) การดำเนิ น ธุรกิจ ที่เ กี่ย วกั บเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสั งคม/ชุมชน ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองมากขึ้น
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(3) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้การสื่อสารและการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
2.2 อุปสรรค (Threats : T)
(1) สื่อเทคโนโลยีไม่สร้างสรรค์ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีขาดการคิดวิเคราะห์ในการแยกแยะ ส่งผลให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(2) การดำเนิ น ธุรกิจ ที่เกี่ย วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้านเกมส์ ) ของสังคม/
ชุมชน ส่งผลต่อแบบแผนพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โอกาส (Opportunities : O)
 น้ ำ มั น ราคาสู งขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลให้ ส ถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรีย นจั ด ทำ
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
3.2 อุปสรรค (Threats : T)
(1) ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้น้อย ส่งผลต่อ การสนับสนุนการศึกษา
(2) ราคาน้ ำมั น สู งขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อง ส่ งผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จ ราคาสิ นค้ า และค่าครองชี พ
ของผู้ปกครองสูงขึ้น มีผลต่อการสนับสนุนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสถานศึกษา
(3) รายได้เฉลี่ย ต่อหั วของประชากรในจังหวัด/อำเภอ มีแนวโน้ม ลดลง ส่ งผลต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย
4.1 โอกาส (Opportunities : O)
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ การสนับสนุนการศึ กษาทุกระดับ ทำให้สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(2) การประกันคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ส่งผลให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
4.2 อุปสรรค (Threats : T)
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษา ทำให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างขาดความต่อเนื่อง
(2) สถานการณ์ทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน
พัฒนาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ไม่ สามารถดำเนินงานตอบสนองความต้องการความจำเป็ น
ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาได้
(5) นโยบายกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษายังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผล
ต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
(6) นโยบายปฏิรูปการศึกษายังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(7) รัฐบาลจัดสรรงบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุนผู้เรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ
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จากการวิเคราะห์บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สามารถกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
1.1 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ
1.3 จัดตั้งจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
หรือผู้รับบริการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
2.1 เร่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้สอนแบบเข้ม สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา
เพื่อการเรี ย นรู้ ตลอดช่ว งชีวิต ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ อันมุ่งสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
ทุกคน รวมทั้งได้ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่มี
ความเกี่ยวข้อง ดังนี้
ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกล
และเน้ น ความยั่งยื น ยาวนาน เป็ น แนวทางการพัฒ นาที่มุ่งยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่ า หรือ
อีกนัยหนึ่ง เป็นศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิ จัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้
ในการจั ด การลุ่ ม น้ ำ ตั้ งแต่ ต้ น น้ ำ กลางน้ ำ สู่ ป ลายน้ ำ จากภู ผ าสู่ ม หานที เมื่ อนำองค์ ความรู้นี้ ม าปฏิ บั ติ ต าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 4 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คือ การศึกษาและสุขภาพ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การค้นคว้า
วิจัยการบริหารความเสี่ยง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง แต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกผู้ทุกคน โดยเฉพาะคนจนผู้ยากไร้
หลักการทำงานตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย
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พระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10
“การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ... การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย...”
(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 พระราชทานแก่คณะองคมนตรี)

ภาพที่ 5 พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 10
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่ยังคง
เจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องนำไปใช้
บั งคั บ ในการจั ด การศึ กษา การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาและการเข้ ารับ บริการการศึ ก ษาของ
ประชาชนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินั ย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่ งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
3. รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี การร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล
4. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. ในการดำเนิ น การให้ เด็ ก เล็ ก ได้ รับ การดู แ ล และพั ฒ นาหรือ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การศึ ก ษา รัฐ ต้ อ ง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน
6. ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
7. ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาดังต่อไปนี้
7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 6
7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชำชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทัง้ ในระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-280) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ซึง่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุง่ เน้นความสามัคคีทั้งการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยเสริมสร้าง
ความมั่น คงของสถาบั น หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริห ารจัดการและการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม และกลไกพื้นฐานด้านความมั่นคง การบริหารจัดการและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกลไกพื้นฐาน
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ด้านความมั่นคง พัฒ นากลไกการพัฒนางานความมั่นคง ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity)
บนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่ผสมผสานกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ ำกว่า 1 ใน 10 ของการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลก และเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เน้นการวางรากฐานการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยคนไทยในอนาคตต้อง
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21
บนฐานของการรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำ และสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐานสำคัญคือ การสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน
โดยไม่ทอดทิง้ ใครไว้เบื้องหลัง รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security)
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่ยั่งยืน
และการผลิตที่ยั่งยืน โดยเร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ บริหาร
จัด การน้ ำให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เน้ น การปรับ ระบบการบริห ารจั ดการอุ ท กภั ย อย่ างบู รณาการ รวมทั้ งยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภค ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
6. ยุทธศาสตร์ ด้ านการปรับ สมดุ ลและพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครั ฐ ปรับเปลี่ ยนภาครัฐ
ให้ เป็ น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ ทำหน้าที่ กำกับและเป็ น
ผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง
ปรับวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ เป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีความสำคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่ แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับ
ที่ 3 ของหน่ ว ยงาน ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2560 แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ช าติทั้ ง
23 ฉบับจึงมีการกำหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการ
พัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็ น แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 23 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย (1) ความมั่ น คง (2) การ
ต่างประเทศ (3) การพัฒนาการเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนา
พื้นที่และเมืองน่ าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิ สาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี (14) ศักยภาพ
การกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การ
เติ บ โตอย่ างยั่ งยื น (19) การบริ ห ารจั ด การน้ ำทั้ งระบบ (20) การบริก ารประชาชนและประสิ ท ธิภ าพภาครั ฐ
(21) การต่อต้านการทุจริต
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และประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึง่
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็น
องค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ชาติ (12) ประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็ น
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปั ญ หาปรับ ตัว สื่ อ สาร และทำงานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิผ ลเพิ่ ม ขึ้ น มี นิ สั ย
ใฝ่ เรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ 2) คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรู ป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู
ยุคใหม่ (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และ (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
2. แผนย่อยการตระหนั กถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒ นา คือ (1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม สำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่ อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและ
คุณธรรม จริย ธรรม เป็น ผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน คือ จั ดให้ มีการพัฒ นาเด็กปฐมวั ยให้ มีพัฒ นาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่ส มวัย
ทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น
การพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุ คลากรในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้ มีความพร้อ มทั้ งทั กษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็ นมื ออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อ ย คื อ
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ
กับ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั ก ษะด้ านการคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หา
ที่ ซั บ ซ้ อ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ก ารทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (2) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ านภาษา ศิ ล ปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (3) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน (4) จัดให้มีพัฒ นา
ทัก ษะอาชีพ ที่ ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของประเทศ การบ่ม เพาะการเป็ น นัก คิด นั กนวัตกร และการเป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็ นพหุวัฒนธรรม (5) ส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ
ในการดำเนิ น ชี วิ ต ของกลุ่ ม วัย เรี ย น/วัย รุ่ น เป้ า หมายของแผนย่ อ ย คื อ วัย เรี ย น/วัย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
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ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ว น รู้ จั กคิ ด วิเคราะห์ รัก การเรียนรู้ มี ส ำนึก พลเมื อง มี ความกล้ าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขนึ้

ภาพที่ 6 ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กลไลดำเนิ นการเพื่อให้ บ รรลุเป้ าหมายตามที่บั ญญั ติไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ “ประเทศชาติมีค วามสงบเรี ยบร้อย
มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ” ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนิ นการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อ ประชาชนอย่ างมี นั ย สำคั ญ (Big Rock) นำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติต ามหลั ก ความสั ม พั น ธ์ เชิ งเหตุ และผล (Causal
Relationship: XYZ) เพื่ อให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ตามเป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์ช าติข องแต่ ล ะช่ ว งเวลา 5 ปี โดย
แผนการปฏิรูปประเทศทัง้ 13 ด้าน มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา* โดยมี แ ผนงานเพื่ อ การปฏิ รู ป 7 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
(1) ระบบการศึ กษาและการเรีย นรู้ โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห่ งชาติฉบั บใหม่ และ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (4) กลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒ นาผู้ ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ (5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 (6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ (7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล
13. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาพที่ 7 การบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จั ด ทำบนพื้ น ฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้ างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกัน
กำหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒ นาประเทศ นำไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในช่วง 5 ปีแรกของ
การขับ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ ช าติ โดยกำหนดยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาประเทศทั้ งหมด 10 ยุท ธศาสตร์ แบ่ งเป็ น
6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนระดับที่ 2 ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธัน วาคม 2560 เป็นแผนหลั กของชาติที่ เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับ ยั้ง ภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย แผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ดังนี้
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12. การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13. การรักษาความมัน่ คงทางทะเล
14. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18.การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
19. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ มุ่งจัดการ
ศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พั ฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มี ป ระสิ ทธิภ าพ พัฒ นากำลั งคนให้ มีส มรรถนะในการทำงานที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุ กคนได้ รับ การศึ กษาและเรียนรู้ต ลอดชีวิตอย่างมี คุณ ภาพ ดำรงชีวิตอย่ างเป็ นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒ นาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สร้ า งความเสมอภาคด้ า นการศึ ก ษาแก่ ผู้ เรี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้ องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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3. สร้างความมั่นคงแก่ ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรม ที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเลื่ อมล้ำในสังคม ด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกำลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั กษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒ นาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นำประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลง
ยุทธศาสตร์

ภาพที่ 8 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา (Target)
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
3. คุณภาพการศึกษา (Quality)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็ นการพัฒ นาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิ ต
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย การพัฒ นาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒ นาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริม
ศั ก ยภาพวั ย ผู้ สู งอายุ ประเด็ น การพั ฒ นาการเรีย นรู้ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
พหุ ปั ญ หาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากลายและประเด็ น อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จึ ง กำหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล ผ่ า นแพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล แห่ ง ชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่ า นระบบออนไลน์ และการนำฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นา ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ และ
คล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับ ระบบการประเมิน ผลการศึกษาและการประกันคุณ ภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็ น ในการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาทั้ งสายวิช าการและสายวิช าชีพ เพื่ อให้ ระบบการประเมิ น ผล
การศึกษาทุกระดับ และระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ ทันสมัย ตอบสนองผลลั พธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ด สรรและการกระจายทรั พ ยากรให้ ทั่ วถึงทุก กลุ่ ม เป้ าหมาย รวมถึงการระดมทรัพ ยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่ อให้การจัดสรรทรั พยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
โอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ เข้ าถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกลุ่ ม อื่ น ๆ กระจายทรั พ ยากรทั้ งบุ ค ลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนำกรอบคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ (NQF) และกรอบคุ ณ วุฒิ อ้ างอิ งอาเซี ยน (AQRF) สู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่ อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สั งคม และสติปั ญ ญาให้ ส มกับ วัย เพื่ อเป็น การขับเคลื่ อนแผนบู รณาการการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่ การปฏิบั ติ เป็ นรูป ธรรม โดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง นำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
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9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาและอาชี ว ศึ ก ษามี อ าชี พ และรายได้ ที่ เหมาะสมกั บ การดำรงชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิ กโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทั นสมั ยมาใช้ ในการจัด
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นำนวัต กรรมและเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย มาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
12. การจั ดการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย โดยยึดหลั ก การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ มโอกาสและการเข้าถึ งการศึกษาที่มีคุณ ภาพของกลุ่ มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้ มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
เพื่อให้ ผู้เรี ยนเกิดการเรีย นรู้อย่ างมีคุณ ภาพ มีความสุ ข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิ ตใจ รวมถึ งการสร้างทักษะให้ ผู้ เรียนมีค วามสามารถในการดู แลตนเองจากภั ยอันตรายต่ าง ๆ
ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้ อ มู ล Big Data มุ่ ง พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบและไม่ ซ้ ำ ซ้ อ น เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้ องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึ กษาและตามบริบท
ของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒ นาทักษะทางอาชีพ ส่ งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้ นพัฒ นาทั กษะอาชีพ ของผู้เ รียน เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การจั ด การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต สำหรั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ ล ะช่ ว งวัย ได้ รั บ การศึก ษาตามความต้ องการอย่างมี ม าตรฐาน เหมาะสมและเต็ ม
ตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย
7. การจั ดการศึก ษาสำหรั บ ผู้ ที่ มีค วามต้อ งการจำเป็ น พิ เศษ ส่ งเสริมการจัด การศึ กษาให้ ผู้ ที่ มี ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม
กับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการปฏิ รู ปประเทศด้านการศึ ก ษา (ฉบั บปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนปฏิ บัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
รวมทั้งเป็ น แนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่ าว ให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด
วิสยั ทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนใน
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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3. ผู้เรียน ครู และบุ คลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูป แบบ สามารถปรับ ตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้ มี ส มรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ างเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พั ฒ นาครู ใ ห้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เชื่ อ มโยงนโยบายด้ า นดิ จิ ทั ล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิต
ใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนา การจัดการศึกษาตาม
บริบท

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565
85

ร้อยละ

80

2

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร ทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2. ส่ งเสริ มการพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มีความรู้ความเข้าใจ รู้จัก วิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ ยวกับ ภั ย
คุกคาม ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัย
พิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
4. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ที่ น ำไปสู่ Digital Life &
Learning รวมถึงความพร้อม ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
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6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น
ภัย คุก คามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ ไม่ เหมาะสม พฤติ กรรมกลั่ น แกล้ งรังแกผู้ อื่น (Bully) ความรุนแรงใน
สถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
7. พั ฒ นาระบบและรู ป แบบการป้ องกัน ภั ยทุ ก รูป แบบ รวมทั้ งเสริม สร้างสวัส ดิ ก ารให้ ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2565

ร้อยละ
คน

70
3,315,554

ร้อยละ

20

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาคโดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัย
เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีด ความสามารถของผู้ เรียน ความถนัด และศักยภาพของแต่ละ
บุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
3. ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับ
การพัฒ นาตามศักยภาพของแต่ล ะบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ
ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
36
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เป็ น พลเมื อ งที่ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มี ส มรรถนะ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิ ช าชี พ มี ค วามพร้ อ ม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565
80

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

90
41.33
90

ร้อยละ

70

ร้อยละ
ร้อยละ
โรงเรียน

10
10
220

หน่วยนับ

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
21
2 ร้อ ยละของผู้ เรีย นปฐมวัย มี พั ฒ นาการด้ านร่างกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา
3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุปัญญา
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
9 จำนวนสถานศึ ก ษาที่ ได้ รับ การส่ งเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถด้า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรี ยนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และน้ อ มนำพระบรมราโชบายด้ า นการศึ กษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
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3. พัฒ นาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทั กษะด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. ส่ งเสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ข องผู้ เรี ย นที่ น ำไปสู่ Digital Life &
Learning
5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
 ด้านคุณภาพครู
6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning / Cocreation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ก ารพั ฒ นาตนเองทางวิ ช าชี พ
อย่ างต่อเนื่ อง โดยมีก ารพั ฒ นารายบุ ค คล ส่ งเสริม การทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับ สู งตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 ด้านหลักสูตรและอื่นๆ
9. พัฒ นาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลั กสู ตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative
Education
10. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้ (Assessment for Learning) ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่นการทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย
และอั ต นั ย การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ (Performance-based Assessment) และการประเมิ น ตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment) เป็นต้น
11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ เรียน
รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล
13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
17. เสริ ม สร้างความเข้ มแข็งศูน ย์พั ฒ นาศักยภาพบุค คลเพื่ อความเป็ น เลิ ศ (HCEC) เพื่ อเป็ น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
38
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2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ร้อยละ
สัดส่วน

ค่าเป้าหมาย
2565
80
3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

หน่วยนับ

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล
2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนต่องานอื่น ๆ
3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้น ที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่พิ เศษ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริ บท
พื้นที่
4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
ของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน
ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้โดยสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
3. ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4. สนั บ สนุ น การจั ด ทำมาตรฐานสำหรับ โรงเรียนที่ ส ามารถดำเนิน การจัดการเรีย นการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
7. บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึก ษา ให้ ผู้ เรียนได้ มี โอกาสรับ การศึ กษาที่ มี
คุณภาพ
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรียน
ในโครงการพระราชดำริ โรงเรี ยนในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษ โรงเรียนในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิจจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
9. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ
ประกันคุณภาพ
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 ด้านการบริหารงบประมาณ

11. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความต้องการ
และจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณ
ไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง
และติดตามประเมินผล
12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
 ด้านการบริหารงานบุคคล
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
14. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวางกลยุทธ์องค์กร
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการและการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
15. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหาร
อัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) โดยให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ นำหลั ก ธรรมาภิ บ าลไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรมอย่ างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agendabased และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการ
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การ
สร้ า งระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ จึ ง กำหนดนโยบายสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนั บ สนุ น ให้ เด็ก ปฐมวัย ได้ เข้าเรียนทุ กคน มี พั ฒ นาการที่ ดี ทั้ งทางร่างกาย จิต ใจ วินั ย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
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2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เป็ น ครูยุค ใหม่ มี ศั ก ยภาพในการจัด การเรีย น
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พั ฒ นาโรงเรี ย นมั ธ ยมดีสี่ มุ ม เมื อ ง โรงเรีย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน โรงเรีย นขนาดเล็ ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนั บ สนุ น พื้ น ที่น วั ต กรรมการศึก ษาให้ เป็ นต้ นแบบการพั ฒ นานวัตกรรมการศึ กษา และ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564)
วิสัยทัศน์
“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรให้มีความเชื่อมโยง
กับความต้องการของตลาดการค้า และอุตสาหกรรมการแปรรูป
2. ส่งเสริมสนับ สนุน การนำองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิ ตมาใช้ในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ ได้ ม าตรฐานและเชื่ อ มโยงกั บ ภาคการเกษตร และ
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
เป้าประสงค์
 เพิ่มรายได้จากภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ค่านิยม
 หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนา
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
เกษตรกร 4.0 : หลุดพ้นจากกับดักความยากจน ผันตัวเองจาก
ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต มาเป็ น ผู้ ป ระกอบการทางสมั ย ใหม่ (Smart
Farmers) การบริหารจัดการดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยใช้โอกาสจากการเข้าสู่ ประชาคม
ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า
อาเซียนและการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน
การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
คน ชุมชน พื้นที่ มีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน
เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสังคมสงบสุข
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ต้องมีคุณภาพและยั่งยืน คน : ต้องพร้อมใน 4 ด้าน Health +
พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม Heart + Head + Hand สังคม : ต้องมี Hope + Happiness
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
+ Harmony สิ่งแวดล้อม : ต้อง Low carbon
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ต้อง Open & Connected & Citizen-Centric & Smart พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน
Innovative Government มุ่งสู่ความเป็น เมืองอัจฉริยะ
สู่มาตรฐานสากล
Smart city
2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
(1) ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) ส่งเสริมการค้า การลงทุน
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กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตรนวัตกรรม เทคโนโลยี
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาด
(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่สำคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
(1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
(2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภคและโลจิสติกส์เชื่อมโยงพื้นที่
การค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและการบริการ
(1) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนส่ง และ
การท่องเที่ยว
(2) โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้า และบริการ
 โครงการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ฯ
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวภายใน
และระหว่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายแดนและการป้ อ งกั น
ปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง
 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกัน
และปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิ ตด้านการศึกษา แรงงาน สาธารณสุขสังคม
และกลุ่มผู้สูงอายุ
 โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต คนทุ ก ช่ ว งวั ย ด้ านการศึ ก ษา
ตลอดชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้และการพั ฒ นาชุมชน สังคมให้ เข้มแข็ง ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู ศิล ปวัฒ นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการเสริ ม สร้ า งวิ นั ย จิ ต สำนึ ก จิ ต อาสาในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการให้ บริการประชาชนสู่ความเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 โครงการประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรมเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนสู่ ค วามเป็ น
เมืองอัจฉริยะ
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การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ความมั่นคง

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

20. การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

12. การพัฒนาการเรียนรู้

11. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. ความมั่นคง

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

9. การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตื
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน
การวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ 6 ด้านการพัฒนาระบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

4. ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

2. ด้านโอกาส

กลยุทธ์ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. ด้านความปลอดภัย

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สอดคล้ องตามเป้ าหมายความสำเร็จ ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2579) นโยบายรั ฐ บาล จุ ด เน้ น /นโยบาย
กระทรวงศึ กษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายของสำนัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564) และ
แผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จาก
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็ นองค์กรชั้นนำที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การจัดการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21”
2. พันธกิจ (Mission)
2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
2.3 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.4 นำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับ
2.5 พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพทันเวลาและทันสมัย
2.7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ
2.8 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างทั่วถึง
2.9 ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพึงพอใจ
3. ค่านิยม (Corporate Values)
ค่านิยมการทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 คือ 3D – ดีบริการ
ดีทีมงาน ดีคุณภาพ

ภาพที่ 9 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด “NAGA MODEL”
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4. เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ม าตรฐานการบริห ารจั ด การศึ ก ษาที่ ดี มี คุ ณ ภาพและการบริก าร
ที่ประทับใจ
5. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
1. เสริ ม สร้ างความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

นั ก เรี ย นได้ รั บ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา
นัก เรีย นมี คุณ ธรรม จริย ธรรม คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ตามหลั กสูต รและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สถานศึกษานำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565
100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

2
3

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสม
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1.1 ปรับ ปรุงหลั กสู ตรในระดับปฐมวัยและหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานและ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิท ธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่ งเสริม การเรีย นการสอนให้ ผู้ เรี ยนมี ความมั่ นใจในการสื่ อสารภาษาอั งกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียน ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้มี
ความพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ที่ ให้ ผู้ เรีย นได้ เรีย นรู้ ผ่ านกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 สนั บ สนุ น การผลิ ต จั ดหาและใช้สื่ อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่ ง
อำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.7 ส่ งเสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ควบคู่ ไปกั บ วิ ช าสามั ญ เช่ น ทวิศึ ก ษา (Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.9 ส่ งเสริมสนั บ สนุ น การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ การศึกษาต่อและการประกอบอาชี พ
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดั บ ผลการประเมิ น ระดั บ นานาชาติ ต ามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
3.3 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เชิ ง บู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ เช่ น สะเต็ ม ศึ ก ษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด
และการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่ งเสริมการทำวิจั ยเพื่อพั ฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมิน ผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
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ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

สถานศึกษาปรับ ปรุงหลัก สูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
นักเรียนแต่ละดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 กำหนด
นักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2 กำหนด
ผู้เรียนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละเขตพื้นที่
นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
สถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565
100

ร้อยละ

100

ร้อยละ
ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

2
3
4
5
6
7
8

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
1. พั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรู ปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC )
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ ในการทำงาน
ที่
1
2

ตัวชี้วัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2565

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่ งเสริ ม ประชากรวัยเรีย นทุ ก คนให้ ได้ รับ โอกาสในการเข้ ารับ บริการทางการศึก ษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิน่ เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology
: DLIT)
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2565

1
2
3

ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนในสถานศึก ษาที่มี การจั ดการเรี ยนการสอนทางไกลด้ ว ยระบบ DLTV,
DLIT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
100

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนิน
ชีวิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม คุ ณ ธรรม จริยธรรมและการประยุ ก ต์ใช้ ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565
100

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพือ่ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้ องเรียน
กีฬาโรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่ อ งเชิด ชูเกี ย รติ ส ำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา สำนั กบริห ารงานการศึก ษาพิ เศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
50
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน (Area-base
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาจั ดทำแผนบู รณาการจั ด การศึ กษาร่ว มกั บ สำนั ก งานศึก ษาธิก าร
จังหวัดและภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือ ข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่ งเสริม สนั บ สนุ นผู้ ปกครอง ชุ มชน สั งคมและสาธารณชนให้ มีความรู้ ความเข้า ใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2565

1
2

อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมฯ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

ร้อยละ

95

3

นโยบายและแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการพัฒนา “ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและ
คุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ภาพที่ 10 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

เป้าหมายและแนวทางดำเนินการ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำไปสู่การเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3D – ดีบริการ ดีทีมงาน
ดีคุณภาพ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกิดความเข้มแข็งในทุกมิติ โดยกำหนดแนวทาง
การพัฒนา 5 ประการ ดังนี้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1. ปลอดภัยเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีมาตรการดำเนินการส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบั ติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา
2. ประเสริฐด้วยคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินการปลูกฝัง สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไป
สู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม
3. นำการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มี การนำระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เหมาะสมตามบริบท และวิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการ
4. สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับ
การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ การสื่ อ สาร/นำเสนอ และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างเหมาะสม โดยยึ ดห่ ว งโซ่คุ ณ ภาพเป็นแนวทางพั ฒ นารูป แบบกระบวนการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผล
5. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการองค์รวมในทุ กระดับและ
ทุกมิติ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความ
เข้าใจ แนวคิดเชิงบริหาร ก-ฮ และนำสู่
การปฏิบัติ
จำนวนสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ในทุกมิติ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565
100

โรงเรียน

100

โรงเรียน

100

2
3

จำนวนสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ (ระดับคุณภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งแปรผลมาจาก ความรู้ ความเข้าใจภาพรวม
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผล อันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด
แนวความคิดกับนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ก-ฮ สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
แนวคิดเชิงนวัตกรรม ก - ฮ โดย นายวรรณชัย บุส นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เชื่อว่า หากผู้บริห ารสถานศึกษาในสังกั ดมีความรู้ ความเข้าใจ และนำแนวคิด
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ดังกล่ าวสู่การปฏิบั ติ จะช่วยให้ การบริห ารจั ดการสถานศึกษาเกิดประสิ ทธิภ าพประสิท ธิผ ลในทุ กมิติ นำไปสู่
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
จากแนวคิดนี้ จะได้จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพในการเป็นผู้บริหาร
ตามแนวคิดเชิงนวัตกรรม ก - ฮ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อจัดอันดับคุณภาพตาม
แนวคิด ก - ฮ และรับรู้สภาพจริงปัจจุบัน ก่อนกำหนดสภาพอันพึงประสงค์
ในอนาคต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทุกมิติ ตามลำดับ

ภาพที่ 11 แนวความคิดกับนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ก - ฮ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้
1. ความเชื่ อ มโยงกั บ ระดั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 ซึ่ งจะต้ อ งทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิ รูปประเทศด้านการศึกษา แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2579) นโยบาย
รัฐบาล จุดเน้น/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564)
และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. กำหนดแนวทางการตรวจ ติ ดตาม ประเมินผล เพื่ อให้ การขับเคลื่ อนนโยบายดำเนิ นงานสู่ การปฏิ บัติ
อย่ างเป็ น รู ป ธรรม เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ด้ านการบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้ า วหน้ า ของตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ละ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
อันจะนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
2.2 การประเมินผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือนแรก เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพื่อ
ทบทวนความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้มีความเหมาะสม
2.3 การประเมินผลดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนปฏิ บั ติ การ
ประจำปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะต้อง
จัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของตนเอง เพื่ อ เปิ ด เผยและแสดงให้ เ ห็ น ถึงสารสนเทศ
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 4
การบริหารโครงการและงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามกรอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนตามภาระงาน และการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมทั้งได้รับการเห็ นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจัด การงบประมาณมีค วามคล่ องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุด ได้กำหนดแผนใช้จ่ายงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3,093,000.- บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวน 1,907,000.- บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วย : บาท

รายการ

ที่

แผนใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

รวม

1. งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ข
1
2
3
4
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ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าทำการนอกเวลา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง
ค่าจัดการขยะ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าเช่าระบบการพิมพ์
ค่าวัสดุสำนักงาน/
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม ก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
รวม ข
รวม ก + ข

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

30,000
30,000
156,000
960
30,000
90,000
50,000

40,000
15,000
171,000
960
40,000
90,000
80,000

30,000
65,000
17,500
171,000
960
40,000
90,000
80,000

40,000
65,000
17,500
171,000
1,120
40,000
90,000
90,000

100,000
200,000
50,000
669,000
4,000
150,000
360,000
300,000

58,500
5,000
20,000
470,460

57,000
5,000
25,000
523,960

57,000
10,000
30,000
591,460

57,500
10,000
25,000
607,120

230,000
30,000
100,000
2,193,000

160,000
25,000
10,000
15,000
210,000
680,460

170,000
25,000
10,000
15,000
220,000
743,960

180,000
25,000
10,000
15,000
230,000
821,460

190,000
25,000
10,000
15,000
240,000
847,120

700,000
100,000
40,000
60,000
900,000
3,093,000

ที่

รายการ

แผนใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

รวม

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์
ที่ 1 – 4 ส่วนของงบ สพท.)
2 ค่าใช้จ่ายตามความต้องการ
และความจำเป็นของสำนักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา
(โครงการตามนโยบายสำคัญ
เร่งด่วน)
รวม ค
รวม ก + ข + ค

1,190,000

717,000

1,907,000
5,000,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 1 - 4

กลยุทธ์
44,200
10,000
515,800
620,000
1,190,000

2
22
14
40

336,950
1,316,650

720,300

69,400

190,000

956,950
2,506,650

1,236,100

79,400

234,200

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
งบ สพป.
งบ สพฐ./อปท./
รวม
หนองคาย เขต 2
แหล่งอื่นๆ

2

จำนวน
โครงการ

185,960
312,260

110,100

5,000

11,200

(ต.ค.-ธ.ค.64)

319,000
1,210,130

800,430

64,400

26,300

(ม.ค.-มี.ค.65)

204,180
550,430

156,050

10,000

180,200

(เม.ย.-มิ.ย.65)

247,810
433,830

169,520

-

16,500

(ก.ค.-ก.ย.65)

แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

การบริหารงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา -2021 (Covid-19) (ตัวชีวัดที่ 1)

1 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ประจ้าปีงบประมาณ 2565
(ตัวชีวัดที่ 1)

ที่

ร้อยละ 100

3. ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการด้าเนินชีวิต
สามารถด้ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม

1. ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ระบบบและเหมาะสมกับบริบท

ร้อยละ 100

4. ร้อยละของนักเรียนแกนน้าที่เข้าร่วม ร้อยละ 100
โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิต

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ

9,200

-

9,200

1. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการ
ร้อยละ 100 35,000 190,000 225,000
ส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง

ตัวชี้วัด

1,200

10,000

4,300

22,000

200

180,000

กลุ่ม/หน่วย

ประเมินผลการจัดการศึกษา

3,500 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

13,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัตใิ หม่ โรคอุบัตซิ ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด สพฐ :
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท (ร้อยละ 80) *

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

การบริหารโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ที่

ร้อยละ 85

3. ร้อยละของโรงเรียนมีการสถิติข้อมูล
การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่

รวมกลยุทธ์ที่ 1

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโค
โรนา-2019 ที่ทันสมัยเชื่อถือได้

ตัวชี้วัด

44,200 190,000 234,200

11,200

26,300

180,200

16,500

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
กลุ่ม/หน่วย
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
(เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 2)

1 เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา
(เป้าประสงค์ที่ 1,2,4 ตัวชี้วัดที่ 1,3)

ที่

รวมกลยุทธ์ที่ 2

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP)
สาหรับนักเรียนพิการได้

ร้อยละ 80

1. ร้อยละของเด็กวัยการศึกษา
ภาคบังคับที่เข้าเรียน
2. ร้อยละของเด็กวัยการศึกษาสามารถ ร้อยละ 100
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
3. ร้อยละของโรงเรียนจัดทาหลักฐาน ร้อยละ 100
เอกสาร ปพ.3 ได้อย่างถูกต้อง
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ ร้อยละ 80
ศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการ
ในแต่ละประเภทความพิการ

ตัวชี้วัด

10,000

69,400 79,400

69,400 69,400

5,000

64,400

59,400

10,000

10,000

-

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
กลุ่ม/หน่วย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
อปท./
ค่าเป้าหมาย งบ สพท.
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100 10,000
- 10,000
5,000
5,000

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด สพฐ. :
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 70)
2. จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ดอ้ ยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น (3,315,554 คน)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน (ร้อยละ 20)

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบั ประชากรวัยเรียนทุกคน

การบริหารโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

1 นิเทศติดตามประเมินผล และการประกวด
การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 7)

ที่

2. ร้อยละของโรงเรียนที่ดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
และได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ร้อยละ 2.94

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
กลุ่ม/หน่วย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ
1. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบโครงการ ร้อยละ 2.94 10,000
- 10,000
1,000
1,500
3,500
4,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อาหารกลางวันในโรงเรียน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รสู้ ิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด สพฐ :
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 90)
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ร้อยละ 41.33)
5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 90)
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (ร้อยละ 70)
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุปัญญา (ร้อยละ 10)
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (ร้อยละ 10)
9. จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (220 โรงเรียน)

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

การบริหารโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

2 อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียน
(เป้าประสงค์ที่ 2,4 ตัวชี้วัดที่ 1)

ที่

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัย
รักการประหยัดอดออม

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน
การดาเนินงานของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เข้าใจปัญหา
สุขภาพจิต และโรคจิตเวชที่พบบ่อย
ในเด็กวัยเรียน

ร้อยละ 80

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีการวางแผน
ในการใช้จ่ายและการลงทุน

2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถคัด
ร้อยละ 80
แยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย
ไดถูกตอง
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐาน ร้อยละ 80
เรื่องสหกรณ์และได้ฝึกปฏิบัติจริง

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะแตละ
ประเภทไดถูกตอง

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับประทาน
อาหารในปริมาณที่เพียงพอถูกหลัก
โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย

ตัวชี้วัด

25,000

20,000

-

-

25,000

20,000

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
งบ สพฐ./
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม
แหล่งอื่นๆ
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

2,000

20,000

23,000

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่ม/หน่วย
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมการ
ร้อยละ 100
เรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพ

8 ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1)

ร้อยละ 80

1. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
1 โรงเรียน 1 อาชีพ

7 การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษา
และอาชีพเพื่อการมีงานทา
(เป้าประสงค์ที่ 2,3 ตัวชี้วัดที่ 1,7)

ร้อยละ 80

ร้อยละของครูมีการเปลี่ยนบทบาทครู
จากผู้สอนเป็นโค้ชและผู้อานวยการ
เรียนรู้

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

ร้อยละ 100

1. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียน
ได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้

ร้อยละ 100

5 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
และการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
เพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal)
(เป้าประสงค์ที่ 1,2 ตัวชี้วัดที่ 1)

2. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการทางานร่วมกับ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และทีมสหวิชาชีพ
(OSCC)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโรงเรียนมีส่วนร่วมบูรณา
การกากับติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.

โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบ
กากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา โดย คณะกรรมการฯ
(ก.ต.ป.น.) (เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3)

ที่

10,000

15,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

100,000

10,000

15,000

20,000

20,000

100,000

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
งบ สพฐ./
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม
แหล่งอื่นๆ
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

8,000

15,000

10,000

8,000

8,000

5,000

15,000

7,000

3,000

10,000

15,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษา

1,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่ม/หน่วย

55,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

12 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
(เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1)

11 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
(เป้าประสงค์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
ร้อยละ 80
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ
3. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 100
และยกระดับคุณภาพให้เป็นองค์กร
แห่งคุณธรรม

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามแนวทางของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2. ร้อยละของครูและบุคลาการทาง
การศึกษา มีการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ
2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
1. ร้อยละของโรงเรียนผ่านการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโรงเรียน ที่ได้รับการนิเทศ
ตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

9 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(เป้าประสงค์ที่ 2,3 ตัวชี้วัดที่ 5,6,7)

ที่

10,000

20,000

- 84,300.00

-

84,300

10,000

20,000

20,000

45,600

10,000

ประเมินผลการจัดการศึกษา

38,700 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษา

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
กลุ่ม/หน่วย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ
ร้อยละ 100
50,000
- 50,000 25,000
5,000
5,000 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(เป้าประสงค์ที่ 2,3 ตัวชี้วัดที่ 1,4,5,6)

ร้อยละ 100

3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
ร้อยละ 100
ในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง

1. ร้อยละของครูและและบุคลากร
ร้อยละ 100
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

2. ร้อยละของนักเรียนมีการพัฒนางาน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง

13 พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
การศึกษา (เป้าประสงค์ที่ 2,3 ตัวชี้วัดที่ 1, 4) ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565

ที่

40,000

-

40,000

40,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษา

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
กลุ่ม/หน่วย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ร้อยละ 100 10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC
(School as Learning Community)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เสนอขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการ ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ มีความเข้าใจแนวทางการ
เขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ในระหว่างปีงบประมาณ สอดคล้องกับ
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เมื่อประเมินผ่านได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่ราชการ

18 การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา
(เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 7)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ร้อยละของครูปฐมวัยมีความรู้
ความสามารถในการจัดรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดี และเป็น
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC
(School as Learning Community)

17 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2)

16 พัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 1. ร้อยละของครู โรงเรียนในโครงการฯ
น้อย ประเทศไทย (เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัด ได้เข้าร่วมพิธีรับตราสัญลักษณ์
ที่ 7)
2. ร้อยละของครู โรงเรียนในโครงการฯ
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

15 พัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
(เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1)

ที่

ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

31,200

30,000

35,800

-

-

-

31,200

30,000

35,800

7,800

35,800

7,800

13,800

7,800

16,200

7,800 กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษา

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
กลุ่ม/หน่วย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ร้อยละ 20 30,000
30,000
2,000
27,000
1,000

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.
ตัวชี้วัด

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าอบรม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอุทธรณ์
และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง คดีปกครอง และ
ความรับผิดทางละเมิด

22 อบรมสัมมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินัย
ข้าราชการ
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

21 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

รวมกลยุทธ์ที่ 3

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถนาความรู้และข้อชี้แนะ
ไปบูรณาการในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงาน
บุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามโครงการฯ
มีความพึงพอใจต่อการอบรม
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

19 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมพัฒนา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตามโครงการฯ สามารถนาความรู้
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 7)
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานบูรณาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

515,800

20,000

50,000

36,800

-

100,000

50,000

36,800

3,000

10,500

720,300 1,236,100 110,100

80,000

-

800,430

100,000

23,380

1,950

กลุ่มกฎหมายและคดี

ทางการศึกษา

18,620 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

22,400 กลุ่มบริหารงานบุคคล

156,050 169,520

5,000

1,950

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
กลุ่ม/หน่วย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ
ร้อยละ 80
32,000 456,000 488,000
2,000 482,000
2,000
2,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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ไม่ต่ากว่า
มาตรฐานขั้นสูง

3. ระดับของผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุม
2. ร้อยละการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

ร้อยละ 100

2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนวัตกรรม
ก-ฮ ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
ทั้งระบบ

โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในทุกมิติ
(เป้ำประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

ที่

53,010

100,000

-

-

-

-

53,010

100,000

25,510

11,000

100,000

5,500

สพป.หนองคาย เขต 2

กลุ่ม/หน่วย

11,000 กลุ่มอานวยการ

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม
(ต.ค.-ธ.ค.64)
(ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดจิ ิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด สพฐ :
1. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล (ร้อยละ 80)
2. สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนต่องำนอื่น ๆ (สัดส่วน 3 : 2)
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 50)

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

การบริหารโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ร้อยละการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ระดับดีมาก

2. ระดับของผลการประเมินตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6 จัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1)

ระดับคุณภาพ

1. ระดับของผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 100

4 การติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report
System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3,4)
5 พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโรงเรียนจัดทารายงาน
ควบคุมภายในได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1)

ที่

5,000

90,000

20,700

10,000

-

-

-

-

5,000

90,000

20,700

10,000

2,400

80,000

6,210

2,600

10,000

8,280

กลุ่ม/หน่วย

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ

6,210 กลุ่มอานวยการ

10,000 กลุ่มอานวยการ

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

10 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกลุ่มนโยบำย
และแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
(เป้ำประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1)

9 เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
กำรเงินและพัสดุภำครัฐ
(เป้ำประสงค์ที่ 1,4 ตัวชี้วัดที่ 1)

7 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (เป้าประสงค์ที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1)
8 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต)
(เป้ำประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4)

ที่

1. ร้อยละของโรงเรียนที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรงบประมำณได้ถูกต้อง
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภำพ
และมีประสิทธิผล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมยึด
มั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต

1. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนพัสดุโรงเรียน
สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้
รวดเร็ว ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด

-

100,000

210,000 210,000

10,000

100,000 126,950 226,950

100,000

-

10,000

105,450

5,000

30,000

18,000

55,000

10,000

15,000

35,000

80,000

88,500 กลุ่มนโยบายและแผน

และสินทรัพย์

5,000 กลุ่มบริหารงานการเงิน

ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่ม/หน่วย

100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

11 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทำงกำรศึกษำ
(เป้ำประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1)

ที่

ร้อยละ 100

3. ร้อยละของกำรดำเนินกำรติดตำม
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์
จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผน
กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. ร้อยละของโรงเรียนมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำร

1. ร้อยละของผู้บริหำรกำรศึกษำ
ร้อยละ 100
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลทำงกำรศึกษำ

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดนำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและ
พัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

100,000

-

100,000

20,000

20,000

40,000

กลุ่ม/หน่วย

20,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ
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โครงการ สพป.หนองคาย เขต 2
(เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

14 บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565
(เป้าประสงค์ที่ 1,4 ตัวชี้วัดที่ 1)

13 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
พลังงานและการลดต้นทุนของหน่วยงาน
(เป้าประสงค์ที่ 1,4 ตัวชี้วัดที่ 1)

12 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
และสถำนศึกษำในสังกัด
(เป้ำประสงค์ที่ 1,3 ตัวชี้วัดที่ 1)

ที่

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90

2. ร้อยละของบุคลำกรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย
เขต 2 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลดและ
คัดแยกขยะ

รวมกลยุทธ์ที่ 4

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

1. ร้อยละของบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 มีความรูความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะ

ลดลงร้อยละ
10 ต่อปี
ลดลงร้อยละ 5
ต่อปี

2. ร้อยละของปริมาณการใช้กระดาษ
ของหน่วยงาน
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค (ค่าประปา และ
ค่าบริการไปรษณีย์)

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

3. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำร
ตำมแผนกำรตรวจสอบ
ลดลง
ร้อยละ 10
ต่อเดือน

ร้อยละ 80

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของหน่วยงำน
ที่รับตรวจ

1. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
(ค่าไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง)
เมื่อเทียบกับมาตรฐาน

8 เรื่อง

1. จำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ที่เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรตำม
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี

ตัวชี้วัด

-

-

10,000

1,290

20,000

-

620,000 336,950 956,950 185,960

10,000

1,290

20,000

319,000

5,100

1,290

10,000

กลุ่ม/หน่วย

2,100 กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ

5,000 หน่วยตรวจสอบภายใน

204,180 247,810

2,800

5,000

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)
งบ สพฐ./
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ค่าเป้าหมาย งบ สพท. อปท./
รวม (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
แหล่งอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒ นาการศึกษาให้ เชื่อมโยงสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผน
สู่การปฏิบัติ มีสาระสำคัญดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ในความเป็นมาและความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และแนวทางการพัฒนาตามหลัก “ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สาน
มาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย
แผนและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่แผนต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
4. กำกับ ติดตาม การนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
และแผนต่าง ๆ ในระดับสถานศึกษา
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 –
2579) นโยบายรัฐบาล จุดเน้น/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561
– 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564) และแผนพัฒ นาการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2565) สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
3. การได้รับการสนับ สนุน ทรัพยากรด้านบุ คลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริห ารจัดการอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
4. การดำเนินการของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้หน่วยงาน องค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร ภายนอกอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

ต.ค. 64

บัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
731 แผนปฏิ
สพป.หนองคาย เขต 2

 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ./สพป.
หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2

ม.ค. 65
เม.ย. 65

ก.ค. 65

ต.ค. 65

 ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)

 ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)

1. ติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปี
การศึกษา 2565 ของโรงเรียน
2. ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.65)

 ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)

พ.ย. - ธ.ค. 64

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. นำเข้า กศจ.หนองคาย ให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนฯ

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ภาคผนวก

20,000
25,000

6 อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
7 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่นกั จิตวิทยาประจา
สถานศึกษา
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แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

-

-

10,000
10,000

4 การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
5 นิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

8 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการบูรณาการระบบกากับติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย คณะ
กรรมการฯ (ก.ต.ป.น.)

-

-

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

100,000

-

69,400

-

9,200

190,000

2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2021 (Covid-19)

งบ สพท.

งบ สพฐ./
อปท./แหล่ง
อื่นๆ

35,000

โครงการ
สพผ.หนองคาย เขต 2

1 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจาปีงบประมาณ 2565

ที่

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

100,000

25,000

20,000

10,000

3

3

3

12

12

10

12

12

12

4
17 12
3,4 11,17 12

12

10,000

17

4

1,12 1,12

1,17 1,12

แผนการปฏิรูปประเทศ

69,400

9,200 1,3

225,000 1,4

รวม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

1

1

1

2
1,2

2

5,1

5,2

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

3

3

5

4
3,4

4

1,3

1,4

จุดเน้นศธ. ปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศ ศธ. ลว. 6 พ.ย.63

1

1

4

3
1,3

3

5,1

5,3

3

3

3

2
3,2

2

1,3

1,4

แผนพฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) สพฐ.

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายสาคัญ

3

3

3

2
3,2

2

1,3

1,4

นโยบาย สพฐ. 2564 - 2565

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565

4

4

4

4
4

4

4

3

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี 2564)

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2,5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2,4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

1,2 กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

1 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่ม/หน่วย
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต 2

โครงการ
สพผ.หนองคาย เขต 2

20,000
10,000
10,000
40,000
30,000

14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

15 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

16 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

17 พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา

18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

19 พัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

-

50,000

76

-

10,000

-

-

-

84,300

-

-

-

-

20,000
15,000

-

20,000

งบ สพท.

งบ สพฐ./
อปท./แหล่ง
อื่นๆ

11 การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เพื่อการมีงานทา
12 ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(Active Learning) สู่วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
13 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการ
ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อสอดรับวิถใี หม่
(New Normal)
10 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่

30,000

40,000

10,000

84,300

10,000

20,000

50,000

10,000

15,000

20,000

20,000

รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

12

12

12

10

10

12

12

11

12

12

11

แผนการปฏิรูปประเทศ

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

จุดเน้นศธ. ปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศ ศธ. ลว. 6 พ.ย.63

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

แผนพฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) สพฐ.

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายสาคัญ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

นโยบาย สพฐ. 2564 - 2565

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี 2564)

4

4

4

4

3

4

4

4

2

4

4

กลุ่ม/หน่วย
รับผิดชอบ

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต 2

-

32,000
36,800
50,000

23 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
24 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

77

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

26 อบรมสัมมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินยั ข้าราชการ
27 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ
28 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

456,000

31,200

22 การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา

80,000
-

20,000
100,000
53,010

-

-

30,000

-

21 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

งบ สพท.

งบ สพฐ./
อปท./แหล่ง
อื่นๆ

35,800

โครงการ
สพผ.หนองคาย เขต 2

20 พัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ที่

53,010

100,000

100,000

50,000

36,800

488,000

31,200

30,000

35,800

รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

6

3
6

3

3

3

3

3

3

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20

12
20

12

12

12

11

11

12

แผนการปฏิรูปประเทศ

12

12
12

12

12

12

12

12

12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

6

1
6

1

1

1

1

1

1

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

6

3
6

3

3

3

3

3

3

จุดเน้นศธ. ปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศ ศธ. ลว. 6 พ.ย.63

6

1
6

1

1

1

1

1

1

4

3
4

3

3

3

3

3

3

แผนพฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) สพฐ.

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายสาคัญ

4

3
4

3

3

3

3

3

3

นโยบาย สพฐ. 2564 - 2565

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี 2564)

4

4
4

4

4

4

4

4

4

กลุ่ม/หน่วย
รับผิดชอบ

2 กลุ่มกฎหมายและคดี
6 ผู้อานวยการ
สพป.หนองคาย เขต 2
6 กลุ่มอานวยการ

3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต 2

10,000

33 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
34 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ
ยนสุจทริธิตภ)าพด้านการบริหารงบประมาณ
เพิ่มประสิ
35 โรงเรี
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5,000

32 จัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

การเงินและพัสดุภาครัฐ

90,000

31 พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การและเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

100,000

-

20,700

30 การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการ (KRS : KPI Report System)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ สพท.

10,000

โครงการ
สพผ.หนองคาย เขต 2

29 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ที่

210,000

-

-

-

-

-

งบ สพฐ./
อปท./แหล่ง
อื่นๆ

100,000

210,000

10,000

5,000

90,000

20,700

10,000

รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

6

6

6

6

6

6

6

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20

21

20

20

20

20

20

แผนการปฏิรูปประเทศ

12

11

12

12

12

12

12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

6

6

6

6

6

6

6

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

6

6

6

6

6

6

6

จุดเน้นศธ. ปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศ ศธ. ลว. 6 พ.ย.63

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

แผนพฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) สพฐ.

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายสาคัญ

4

4

4

4

4

4

4

นโยบาย สพฐ. 2564 - 2565

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี 2564)

5

4

4

4

4

4

4

กลุ่ม/หน่วย
รับผิดชอบ

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

6 กลุ่มอานวยการ

6 กลุ่มอานวยการ

6 กลุ่มอานวยการ

6 กลุ่มอานวยการ

6 กลุ่มอานวยการ

กลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต 2

10,000

40 บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ 2565
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1,290

39 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน
และการลดต้นทุนของหน่วยงาน

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

1,190,000

20,000

38 ตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด

รวมงบประมาณ

100,000

37 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
ทางการศึกษา

งบ สพท.

100,000

โครงการ
สพผ.หนองคาย เขต 2

36 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบาย
และแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

ที่

1,316,650

-

-

-

-

126,950

งบ สพฐ./
อปท./แหล่ง
อื่นๆ

2,506,650

10,000

1,290

20,000

100,000

226,950

รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20

20

20

11

12

12

แผนการปฏิรูปประเทศ

6,3 20,10 12

6,3 20,10 12

6

6

6

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

6,1

6,1

6

6

6

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

3,6

3,6

6

6

6

จุดเน้นศธ. ปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศ ศธ. ลว. 6 พ.ย.63

1,3

1,3

6

6

6

3,4

3,4

4

4

4

แผนพฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) สพฐ.

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายสาคัญ

3,4

3,4

4

4

4

นโยบาย สพฐ. 2564 - 2565

แหล่งงบประมาณปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี 2564)

4

4

5

5

5

กลุ่ม/หน่วย
รับผิดชอบ

6 กลุ่มอานวยการ

6 กลุ่มอานวยการ

6 หน่วยตรวจสอบภายใน

6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

6 กลุ่มนโยบายและแผน

กลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต 2

1. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นายนพดล เสนาอาจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางญานิชศา บางเมืองแสน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครู ที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐ าน
พุทธศักราช พ.ศ. 2551
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้
โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความสำเร็จ
ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าสั งคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อัน
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งการจัดการที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหา
เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้ง
ต่อตนเอง และสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้
จัดทำโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการ
และเครื่องมือที่มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดการกับอารมณ์
และความเครียดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2.4 เพื่อสร้างความภูมิกันทางสังคม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติด สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
2.5 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรม ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
3. เป้าหมาย
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนักเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

80

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ : (งบดำเนินงาน) จำนวน 225,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 35,000.- บาท
6.2 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 190,000.- บาท
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
การปฏิบัติงานคณะทำงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
2. จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด

(ต.ค. - ธ.ค. 64) (ม.ค.- มี.ค.65) (เม.ย.- มิ.ย.65)
1,000
-

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

1,000

10,000

-

-

-

10,000

3. การออกตรวจสารเสพติด
ในสถานศึกษา
4. การออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและ
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาเทศกาลวันสำคัญ
5. การประชุมคัดเลือกเพื่อ
พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณี
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด
6. การคัดเลือกสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปี 2565
7. กิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดสำหรับสถานศึกษา
(สถานศึกษาขยายโอกาส)

-

10,000

-

-

10,000

-

10,000

-

-

10,000

-

1,000

-

-

1,000

-

-

-

-

-

90,000

8. งบประมาณการบริหารจัดการ
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ป้องกันยาเสพติด สารเสพติด

-

9. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

-

2,000

-

2,000

90,000
งบประมาณ
จาก สพฐ.

-

20,000

-

20,000
งบประมาณ
จาก สพฐ.

-

60,000

-

60,000
งบประมาณ
จาก สพฐ.

10. กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)

-

-

10,000

-

10,000
งบประมาณ
สพฐ.
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กิจกรรมหลัก
11. การนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงาน การเสริมสร้าง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. ประชุมคณะทำงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสรุปผล
การดำเนินงาน
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(ต.ค. - ธ.ค. 64) (ม.ค.- มี.ค.65) (เม.ย.- มิ.ย.65)
-

รวม

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย. 65)

10,000

10,000
งบประมาณ
สพฐ.

-

-

10,000

22,000

180,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ 1. ประเมินตามเกณฑ์
การส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตัวชี้วัด
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง
2. การสอบถาม
(2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
(3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนในสังกัด
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนิน
ชี วิ ต สามารถดำรงตนอยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนแกนนำทุกคน
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ทักษะชีวิต

1,000

1,000

13,000

225,000

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
8.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน มีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนัก ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น
8.3 ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.4 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งทางด้านความคิด การพูดและการลงมือทำ
8.5 นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็นอย่างเป็นระบบ
8.6 นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด
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2. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2021 (Covid-19)
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางรำเพย ทินกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
2. ว่าที่ ร.อ. รามภคิน โทรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (C0VID-19) ระลอกใหม่ที่มีการเพิ่มจำนวน
ของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันส่งผลให้การการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
ด้ ว ยแนวคิ ด “โรงเรี ย นอาจหยุ ด ได้ แต่ ก ารเรี ย นรู ้ ห ยุ ด ไม่ ไ ด้ ” จึ ง ต้ อ งเปลี ่ ย นให้ ท ุ ก ๆสถานที ่ ก ลายเป็ น
แหล่งเรียนรู้ แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ซึ่งหลายประเทศมีการประกาศมาตรการปิดโรงเรียนและ
รัฐบาลออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความ พร้อมตามช่วงวัยของเด็ก สำหรับประเทศไทยความท้าทาย
ในการเปลี่ ยนครั้งนี้ ได้เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสในการพัฒ นาคุณภาพการเรียน การสอนให้ดีกว่าเดิม ทั้ง
กระบวนการเรีย นรู้ ในห้องเรีย น ที่ต้องปรับครั้งใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ ที่ส อดคล้ องกันและเชื่อ มโยงกั บ
การเรียนรู้ของเด็ก โดยผู้บริหาร สถานศึกษาควรปรับตัว ค้ นหาวิธีการบริหารจัดการภายใต้ความปกติใหม่ (New
Normal) ทั้งด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาครู การบริหารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่
ควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นโครงสร้างเวลาเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เปิดให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดชั่วโมงเรียน แต่ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
โครงสร้างเวลาเรียนที่ค่อนข้างแข็งตัว หากมีความซัดเจนจากส่วนนโยบายในการปรับ ยืดหยุ่นโครงสร้างเวลาเรียน
จะช่วยให้ผู้บริหารและครูมั่นใจในการออกแบบกำหนด โครงสร้างการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และธรรมชาติของรายวิชา และช่วงวัยของนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการยังเปีดให้เอกชน และภาคประซาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการเรียนรู้และ
สื่อการเรีย นรู้ เข้ามามีส ่ว นร่ว มพัฒ นา แลกเปลี่ยนเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งจะช่ว ย เพิ่มทางเลือกที่
หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเป็นผู้ซี้แจงมอบนโยบาย มีส่วนร่วม
วางแผน ส่งเสริมทรัพยากรที่จำเป็น ตลอดจนนิเทศ กำกับ ติดตามการปรับกระซับหลักสูตรน ำไปสู่การจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงวัยของนักเรียนต่อไป
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการจัดการศึกษา “โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2021” เป็นการปรับ
แนวคิดกระบวนการครั้งใหญ่ทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัย ด้วยการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการปรับหลักสูตร ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านการพัฒนาครูและด้านการลงทุนที่ต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญใหม่ สิ่งที่สำคัญนอกจากนี้
คือการสื่อสารที่ซัดเจน ทันสถานการณ์ รับฟ้งความกังวลใจจากทุกฝ่าย และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจของครูและนักเรียนในการรับมือกัน New Normal ของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกคน ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ บนเพื่อฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)
ALL for Access

2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นอันดับแรกในการให้ความร่วมมือ
ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (APP Thai save Thai)
2.3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาฯ เห็นความสำคัญและเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ (ข้อมูลการับวัคซีน)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน
102 โรงเรียน
(2) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 11 เครือข่าย
(3) ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา– 2019 (COVID-19) ที่สามารถรายงานเป็นสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ได้อย่างทันเหตุการณ์ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์โควิด-19 NK2.
http://202.29.173.26/open2564/area/index.php?module=area_school
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 9,200.- บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. ขั้นวางแผน (Plan)
- ประชุมคณะกรรมการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล
2. ขั้นปฏิบัติการ (DO)
2.1 จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
และตั้งศูนย์โควิด-19 NK2.
2.2 ดำเนินการจัดทำเว็ปไซด์
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 โรงเรียนในสังกัดจัดตั้งศูนย์โควิดฯ
3.2 โรงเรียนในสังกัดฯ เข้ารายงาน
ในระบบผ่านที่อยูล่ ิงค์
3.3 เขตพื้นที่ฯ รายงาน สพฐ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นประเมินผล (Action)
4.1 สรุปรายงานผลการ
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1,000
-

-

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

1,000

-

-

2,000

2,000

200

รวม

300

2,000

200

-

300

-

1,000

2,000

กิจกรรมหลัก
รายงานสถิต/ิ รูปแบบการจัดการ
เรียนรการสอน/ผู้ป่วย/
4.2 โรงเรียนนำเสนอผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
5. จัดทำวิดีโอสรุปผลกิจกรรม
โครงการฯ รายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (VDO)
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

-

-

-

1,200

4,300

200

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 65)

3,200

3,200

3,500

9,200

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(1) สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบ
- การนิเทศกำกับ - แบบสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบบ ติดตาม/
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
และเหมาะสมกับบริบท
- การสอบถาม
ไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
(2) สถานศึกษาร้อยละ 85 มีการสถิติ ผ่านกลุ่มไลน์
- แบบบันทึกรายงานผล
ข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูและ
- ประเมินผ่าน
http://202.29.173.26/open2564/school/
บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน ระบบ TSC+
- แบบรายงานการฉีดวัคซีนโรงเรียน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
- การสำรวจและ
(3) สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลเพื่อ - ประชุมชี้แจง
การรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา- 2019 ที่ทันสมัยเชื่อถือได้
(4) ชุมชนและนักเรียนมีความมั่นใจใน
มาตรการการป้องกัน/คัดกรองของ
สถานศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เขตพื้นที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศที่มีระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อถือได้
ไว้ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายบนพื้นฐานของความปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19)
8.2 สถานศึกษาในสังกัดฯ ได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจของชุมชน ผ่านมาตรฐานของกรมอนามัย
ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามสภาพปัจจุบันปัญหาในแต่ละแห่ง
ที่แตกต่างกันตามบริบท
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3. โครงการการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท. กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลุ่มงานรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายนพดล เสนาอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางเสาวรี สามารถกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 17 กำหนด
ว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ...” และมาตรา 11 กำหนดว่า “บิดา
มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่ งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17
และตามกฎหมายที่เกี่ย วข้อง...” ประกอบกับมีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้
ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กจะ
สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคล
ให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูร ณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญามีความรู้คู่คุณ ธรรม จริยธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรีย นในเขตพื ้น ที่ การศึก ษา มีห น้าที่ในการดำเนินการรับนักเรียนเข้ าเรี ย นใน
สถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีหน้าที่
ในการดำเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งหากพบว่ามีเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ
ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้ดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ
เก้าปี และส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กที่จ บการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อในระดับที่ส ูงขึ้น ทั้งสายสามั ญ และ
สายอาชีพ จึงได้จ ัดทำโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและส่งผลแก่นักเรียนในสังกั ด ได้
อย่างทั่วถึง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน และศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาภาคบังคับ
2.2 เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
2.3 ลดอัตราการออกกลางคัน ของเด็กวัยเรียน และอัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพิ่มขึ้น
2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน
2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- โรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนได้ร้อยละ 100
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3.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนได้ทุกโรงเรียน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 2 ครั้ง
2. ประชุ ม คณะกรรมการพิจารณา
เกี่ยวกับห้องเรียนพิเศษ 2 ครั้ง
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กที่ถึง
เกณฑ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565
4. สรุปและรายงานผล
การดำเนินการ
5. รายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบของ สพฐ. และของกลุม่
นโยบายและแผน
รวม

5,000

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

5,000

-

-

5,000

-

5,000

-





-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

10,000

5,000

5,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(1) เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับเข้า - รายงานผล
เรียน 100 %
(2) เด็กวัยการศึกษาสามารถเรียนจนจบ - รายงานผล
การศึกษาภาคบังคับ 100 %
(3) หลักฐานเอกสาร ปพ.3
- รายงานผล
ของโรงเรียนจัดทำอย่างถูกต้อง
ครบ 100 %

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบสำรวจ
2. แบบรายงาน
1. แบบสำรวจ
2. แบบรายงาน
- แบบรายงาน ปพ.3

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ และสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาใน
ทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
การจั ด การเรี ย นรวมจึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ สนองเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาพิเศษ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่
หลัก ได้แก่ คัดกรองและให้การช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ าพตลอดจนติดตามความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนรายบุคคล และดำเนินงานตามระบบประกันภายในคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนจัดการ
เรียนรวมให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน จัดหาสื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา / ขยายผลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น
ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สนับสนุนให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นในการจัดการศึกษาเรียนรวม
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมมีความเข้มแข็ง สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้กำหนด
กิจกรรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา การจัดระบบคัดครองและการดู แลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาที่จ ัดการเรียนรวมเพื่อให้ส ามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุ ณภาพ
เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็ก
พิการเรียนรวมในแต่ละประเภทความพิการอย่างมีคุณภาพ
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2.2 เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.3 เพื่อการนิเทศ กำกับติดตาม ช่วยเหลือ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน และรายงานผล
การดำเนินงานตามโครงการ
3. เป้าหมาย
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 โรงเรียน
3.2 นักเรียนพิการในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน
105 โรงเรียน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 69,400.- บาท
(หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

รวม
-

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) สำหรับนักเรียนพิการ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จั ด ทำแผนและการขอสื ่ อ สิ ่ ง อำนวย
ความสะดวก
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน

-

29,700

-

-

29,700

-

29,700

-

-

29,700

-

-

รวม

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับนักเรียนพิการในแต่ละประเภท
ความพิการ
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80
สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
รายบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนพิการได้

59,400

วิธีการประเมิน

10,000

10,000

10,000

69,400

เครื่องมือการประเมิน

1. การทดสอบ
2. การสังเกต
3. การสำรวจ

1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกต
3. แบบสำรวจ

1. การทดสอบ
2. การสังเกต
3. การสำรวจ

1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกต
3. แบบสำรวจ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80
สามารถเขียนแผนเพื่อขอสื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับนักเรียนพิการได้
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 1. การทดสอบ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนา 2. การสังเกต
(2) นักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการศึกษา
3. การสำรวจ
แบบเรียนรวม ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกต
3. แบบสำรวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
8.2 นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับ
เด็กทั่วไป และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
8.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมทุกโรง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน
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5. โครงการนิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นายนพดล เสนาอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางเตือนใจ บุญบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน
จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย
ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศั กยภาพที่ดีสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยแก่นักเรียน การให้ บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับเด็กไทยเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ตามวัย จึงถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล
ที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ตามหลัก
โภชนาการ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านร่างกาย และสติปัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา ถ้าได้รับอาหารกลางวัน ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ สุขภาพนั้น ไม่
สมบูร ณ์ สมองไม่เจริญเท่าที่ควร ดังนั้น รัฐ บาล จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขึ้น โดยที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2495
ซึ่งมีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอาหารกลางวั นในโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2520 รัฐบาลได้
ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพประชากร ในการพัฒนาประเทศ เพราะพบว่านักเรียนจำนวนมากยังขาด
แคลนอาหารกลางวัน โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้การ
เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิ ดภาวะทุพโภชนาการ รัฐบาลจึงได้บรรจุแผนอาหารและโภชนาการ
ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงร่วมมือกันดำเนินการ และในปีพ.ศ. 2530 สำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กำหนด
นโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้คำขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา
เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย” ในระยะต่อมาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึง
ได้ดำเนินโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามสำคั ญ ของ
การดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนาสุขภาพอนามัย
นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ
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ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปการมีสุขภาพดีถือเป็นลัก ษณะอัน
พึงประสงค์ประการแรกของคนไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจน
ปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปั ญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วย
การเตรีย มความพร้อมเพื่อป้องกัน ปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผ ู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและ
สภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย
2.2 เพื่อส่งเสริมให้น ักเรีย นทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอนามัย
2.3 เพื่อเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนให้เป็นไปตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ
2.4 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน
ขนาดกลาง 1 โรงเรียน ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน
2.5 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือก ต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา และโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 102 โรงเรียน 3 สาขา รวม 105 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
(2) โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ
(3) โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ได้พัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการประเมิน
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
แต่งตั้งคำสั่ง/ปฏิทินออกประเมิน
2. ออกนิเทศติดตามประเมินผล
และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน
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1,000
-

(ม.ค.-มี.ค. 65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย. 65)

-

-

-

1,000

1,500

-

-

1,500

กิจกรรมหลัก
3. ออกนิเทศติดตามประเมินผล
และคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร
4. ประชุมสรุปและรายงานผล /
มอบรางวัล
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค.-มี.ค. 65) (เม.ย.-มิ.ย.65)

รวม

(ก.ค.-ก.ย. 65)

-

-

3,500

-

3,500

-

-

-

4,000

4,000

1,500

3,500

4,000

10,000

1,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ประเมินตามเกณฑ์
- แบบประเมิน
โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน และวิธีการคัดเลือก
ในโรงเรียน
- ขนาดใหญ่ จำนวน 1 โรงเรียน
- ขนาดกลาง จำนวน 1 โรงเรียน
- ขนาดเล็ก จำนวน 1 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน คิดเป็น 2.94 %
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ได้โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 3 โรงเรียน
- อำเภอโพนพิสัย จำนวน 1 โรงเรียน
- อำเภอรัตนวาปี จำนวน 1 โรงเรียน
- อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 1 โรงเรียน
(2) นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ในปริมาณที่เพียงพอถูกหลักโภชนาการ
ครบ 100 %
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
8.2 มีโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
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6. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียน
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นายนพดล เสนาอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
3. นางเสาวรี สามารถกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลได้มีนโยบาย เน้นด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำ น้ำเสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้กำหนด
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 เน้นด้านการสร้างวินัยและ
จิตสำนึกให้พลเมืองด้านการคัดแยกขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
หน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นำไปสู่การมีความ
ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ดำเนินการเรื่องการสร้างวินัยด้ านการจัดการ
ขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ดังนั้นการดำเนินการงานกิจกรรมการสร้างวินัย ด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำ
เสียและมลพิษทางอากาศ มีจุดประสงค์เน้นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน เยาวชน เป็น
สำคัญ เพราะเยาวชนเป็นพลเมืองแก่งอนาคต การเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องขยะที่เน้นวินัย เรื่องการจัดการขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทาง
การดำเนินการ ตัวชี้วัด สู่ความสำเร็จของโรงเรียน การสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะ รวมทั้งการพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ในโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ในโรงเรียน จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
2.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ มในโรงเรียน ชุมชน และ
ด้านการลดใช้พลังงานในโรงเรียน
2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานสหกรณ์ในโรงเรียนแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ
2.4 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และโรงเรียนปลอดขยะ
3. เป้าหมาย
3.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
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3.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน
3.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3.5 นักเรียนร้อยละ 80 นิสัยรักการประหยัดอดออม
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน
2. ประชุมให้ความรูด้ ้านการบริหาร
จัดการขยะ/สิ่งแวดล้อมและ
การดำเนินงานสหกรณ์แก่
สถานศึกษาในสังกัด
3. โครงการประกวดโรงเรียน
ปลอดขยะและโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
4. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
5. ประชุมสรุป /รายงานผลการดำเนิน
โครงการ
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) กลุหมายร้อยละ 80
มีความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยก
ขยะแตละประเภทไดถูกตอง
(2) กลุมเป้าหมายร้อยละ 80
มีการคัดแยกขยะอินทรีย
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
(3) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐาน
เรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง
(4) นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผน
ในการใช้จ่ายการลงทุน
(5) นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
(6) นักเรียนร้อยละ 80
มีนิสัยรักการประหยัดอดออม

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

รวม

-

2,000
15,000

-

-

2,000
15,000

-

3,000

-

-

3,000

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

20,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

1. ทำแบบทดสอบความรูความ
เข้าใจหลังการฝกอบรม
2. เก็บขอมูลปริมาณขยะอินทรีย
วัดเปนกิโลกรัม/เดือน

1. อยางนอยรอยละ 80 ของกลุม
เป้าหมาย มีคะแนนผานเกณฑ
2. อยางนอยรอย ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอย

1. สังเกต
2. สอบถาม

1. บัญชีรายชื่อสมาชิก
2. แบบสอบถาม
3. ภาพกิจกรรม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับ
พฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
8.2 โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน
8.3 นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.4 นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
8.5 โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการบริการแก่ครูและนักเรียน
8.6 ครูและนักเรียนเข้าใจหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8.7 โรงเรียนนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาการศึกษา
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7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
.

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นายนพดล เสนาอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน ได้จัดให้มีคุณครูประจำชั้ นเพื่ อพัฒนาให้ เป็ น
นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ได้ขยายองค์ความรู้ทางจิตวิทยาให้กับนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันกับ กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแล ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ได้ถูกต้อง และเหมาะสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักใน
ความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จึงได้
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
นักจิตวิทยาสถานศึกษาขึ้น เพื่อ เป็นการขยายองค์ความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติงานได้จริงตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ พัฒ นาให้ ครูป ระจำชั้น ครูแนะแนว หรือครูผ ู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่ว ยเหลือนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
2.2 เพื ่ อ ให้ ผ ู้เข้ารับการอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในบทบาท แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และทั ก ษะ
การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติ งานของนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และทีมสหวิชาชีพ (OSCC)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ครูประจำชั้น ครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน ทักษะ
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน บทบาท หน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับนักจิตวิทยา
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โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิ ตวิทยาประจำสถานศึกษา
กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทีมสหวิชาชีพ (OSCC)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) : จำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
การปฏิบัติงานคณะทำงาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะของนักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษา (ผู้เข้ารับการอบรม
102 คน วิทยากร 4 คน คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 19 คน รวม 125 คน)
2.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
คณะทำงานและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(จำนวน 125 คน x 100 บาท x 1 วัน)
2.2 ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม
สำหรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วม
โครงการ (จำนวน 125 คน x 30 บาท
x 2 มื้อ x 1 วัน)
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
วิทยากรรายชั่วโมง
(จำนวนวิทยากร x จำนวนเงินต่อ ชม. =
X) เช่น วิทยากร ชม.ละ 600 บาท

-

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
รวม
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(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

2,000

2,000

-

-

12,500

-

12,500

-

-

7,500

-

7,500

-

-

3,000

-

3,000

-

-

-

-

-

23,000

-

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าใจปัญหาสุขภาพจิต
และโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน
(2) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
บทบาท แนวทางการปฏิบัติงานและมีทักษะและ
สามารถนำความรู้ลงสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้จริง
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(ม.ค. - มี.ค. 65)

2,000

วิธีการประเมิน

25,000

เครื่องมือการประเมิน

1. การสังเกต
2. การสอบถาม

1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. การสอบถาม

1. บันทึกการดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. บันทึกการส่งต่อนักเรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(3) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100 เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการทำงานร่วมกับนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และทีมสหวิชาชีพ (OSCC)

วิธีการประเมิน
1. การสังเกต
2. การสอบถาม

เครื่องมือการประเมิน
1. บันทึกการดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. บันทึกการส่งต่อนักเรียน
3. แบบติดตามนักเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต และรู้จักโรคโรคจิตเวชที่พบบ่อย
ในเด็กวัยเรียน และปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาได้
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาท แนวทางการปฏิบัติงาน มีทักษะและสามารถนำความรู้
ลงสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้จริง
8.3 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทีมสหวิชาชีพ (OSCC)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2
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8. โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดย คณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.)
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
นางรำเพย ทินกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กระทรวง
ศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็น
พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และ
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อ ง เช่น การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมภาคทางการศึกษาตั้งแต่ ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนด
นโยบาย ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2564 – 2565 : 5-7)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องมีกระบวนการ
สู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา
3 กระบวนการ คื อ กระบวนการบริ ห าร กระบวนการเรี ยนการสอน และกระบวนการนิ เทศการศึ ก ษา ซึ่ ง
กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจำเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัย ความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวของใน หน่วยงานจัดการศึกษา
จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และรายงานผลการนิเทศ
ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบว่า กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน
มีทั้งปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศการนิเทศยังขาดความต่อเนื่อง และความเป็นเอกภาพที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ดังนั้น องค์คณะบุคคลที่สำคัญ คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างขวัญ กำลังใจ และกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนได้พัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
100

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมบูรณาการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนในสังกัด 102 โรงเรียน
3.2 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 เครือข่าย
3.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การนิเทศ สัญจร 11 เครือข่าย
2. การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
การนิเทศภายใน
3. การสรุปรายงานและ การวิจัย
รวม

รวม

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

15,000

15,000

15,000

15,000

60,000

-

-

-

35,000

35,000

-

-

-

5,000

5,000

15,000

15,000

15,000

55,000

100,000

8. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ
1. การประเมิน
ติดตามและประเมินผลการศึกษาของ
2. สอบถาม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เหมาะสมกับบริบท 3. ประชุมชี้แจง
(2) สถานศึกษาร้อยละ 100 มีส่วนร่วมบูรณา
การกำกับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรม
ระบบติดตามและประเมินผลการศึกษาของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เหมาะสมกับบริบท

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมิน
2. แบบบันทึก
3. บันทึกการประชุม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
8.2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2
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9. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
เพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal)
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายปฎิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งต้อง
นำไปสู ่ การปฎิ บ ั ต ิ เพื ่ อยกระดั บ การพั ฒ นาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ กำหนดให้ ม ี ก ารปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้การศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 นอกจากจะมีการเรียนรู้เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดจน
การดำเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ “การอ่านออกเขียนได้ ” นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัม พันธ์อันดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์
และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอคาย เขต 2 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านการเขียนให้นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่อง
ที่อ่านได้ เพื่อใช้เป็นเครื่ องมือในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้สาระอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และ
เพื่อยกระดับการจัด การเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อโยงการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และนำไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง
2.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และครูที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
3. เป้าหมาย
3.1 ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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จำนวน 210 คน เห็นความสำคัญของภาษาไทยที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย และ
เกิดทักษะความสามารถด้านภาษาไทยและมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูง จำนวน 105 โรงเรียน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

กิจกรรมที่ 1 การคัดกรองความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
- ครั้งที่ 2/2564 เดือนธันวาคม 2564
- ครั้งที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
เรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ (ป.1-6) และพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะความสามารถ
ด้านภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามฯ



-



-

-





-

15,000

-

-





5,000

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบ
ผลสำเร็จ

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
- ประเมิน/สอบถาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีสื่อ-นวัตกรรม ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 และ

-

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

103

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครบทุกระดับชั้น
เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง สอนซ่อมเสริม
ในการแก้ปัญการอ่านการเขียน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่อ่านออกเขียน - ประเมิน/สอบถาม
ได้ อ่านคล่องเขีย นคล่องและสื่อสารได้
รู้จักคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้
รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยให้สูงขึ้นและชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทย
- ประเมิน/สอบถาม
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
ภาษาไทย ให้สามารถบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร
เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนำความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน

- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษามีความรู้-ความเข้าใจ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและนำไป
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง
8.3 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย และมีการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและครูที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
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10. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอรอุมา บวรศักดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ในประเทศไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) โดยกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่
และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม โดยกำหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็ม
4 ประการ คือ 1.) เพื่อให้ผ ู้เรีย นเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการ ทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง , 2.) เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ , 3.) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อ 4.) เพื่อ
หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ความมีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน เป็นต้น
จากความเป็นมาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความต้องการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องของสะเต็มศึกษา (STEM Education) และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลจริ งตาม
จุดเน้น ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 จึงนำมาสานต่อ และเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
"สะเต็ ม ศึ ก ษา" (STEM Education) เพื ่ อ เสริ ม พลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายด้ ว ยแนวคิ ด และ
วิธีดำเนินการในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ "สะเต็มศึกษา" (STEM Education) เป็น 3 แนวทาง กล่าวคือ แนวทาง
ที่ 1 การจัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคาบเรียน แนวทางที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) และ แนวทางที ่ 3 การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน (Project Based
Learning) จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมพัฒ นา บุคลากร เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอน
อย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล ขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ข้อ 3.1
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลก
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้กับ คนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21 คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้
เท่าทันพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง นโยบาย และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในระดับประถมศึกษา ให้จัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน และ
พัฒนาครู ให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) กอปรกับนโยบายด้าน
การศึกษา ของคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคนสู่ศตวรรษ
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ที่ 21 โดยสนับสนุน ให้เด็กไทยได้เรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) พร้อมพัฒนาหลักสูตรรองรับโลกยุคดิจิทัล
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพราะการเรียนดังกล่าวจะช่วย กระตุ้น
กระบวนการคิด เช่น การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ จึงจัดทำโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education และแนวทางการจัดการ
เรี ย นการสอนโค้ ด ดิ ้ ง (Coding) เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นการสอน โค้ ด ดิ ้ ง (Coding) และศึ ก ษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding ทั้งนี้ ผลที่ได้จะทำให้สถานศึกษามีแนวทางและกรอบในการ
จัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาและโค้ดดิ้ง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ในการพัฒนา
ผู้เรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทั กษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ STEM
Education และการสอนแบบ Coding
2.2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งแขนง 4 วิชา เพื่อให้เกิดการคิด
วิเคราะห์และการปฏิบัติจริงจากโครงงาน และในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียน
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
3.3 ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. การประชุมพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา
2. การประชุมพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนแบบโค้ดดิ้ง
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

8,000

8,000

-

-

8,000

8,000

-

กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

3. จัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลการ
จัดการเรียนรู้ แบบ Stem Education/
โค๊ดดิ้ง
4. นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน
ในแต่ละเครือข่าย
5. สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียน

-

-

รวม

3,000

รวม

3,000

-

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

3,000

1,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครู ร้อยละ 80 มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
(2) ครู ร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนบทบาทครู
จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ
“ผู้อำนวยการเรียนรู้”
(3) นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21

1,000

1,000
20,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

1. การสังเกต
2. การสอบถาม
3. การเยี่ยมชั้นเรียน
4. การศึกษาบทเรียนร่วมกัน

1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. แบบเยี่ยมชั้นเรียน
4. แบบบันทึกการศึกษา
ชั้นเรียนร่วมกัน

7.2 เชิงคุณภาพ
- การนิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ ติดตาม
- โรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุ
เป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถร่วมกันแนวทางบริหารจัดการจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา STEM Education ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุด เน้น
ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ
8.2 ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้สู่การปฏิบัติจริง ด้วยการจัดการเรียน
การ สอนที่เน้น กระบวนการแบบ STEM Education เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์การลงมือ
ปฏิบัติจริง และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
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11. โครงการการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอรอุมา บวรศักดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร และมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่
กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยคณะมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) จัดกิจกรรมแนะแนว ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ใน 4 ด้าน คือ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนา
จิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) (เฉพาะโรงเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 2558) 3)
จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน บริการสนเทศ การบริการให้ปรึกษา บริก ารจัด
วางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล และจัดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การแนะแนวอาชีพมีความจำเป็นผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง บุคคลที่มี
ข้อมูลมากกว่าและวางแผนตนเองได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป นั่นคือ หากผู้เรียน
ได้รับการแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพก็จะเอื้อให้เขาประสบความสำเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งการแนะ
แนวอาชีพเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาของบุคคลซึ่งจะพัฒนามาตั้งแต่เด็ก เพราะการที่บุคคลจะ
เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมนั้นจะต้องมีความสามารถใช้ความคิด วิจารณญาณ ตัดสินใจ โดยอาศัยหลักของการ
เข้าใจตนเอง เข้าใจโลกของอาชีพ โดยผู้แนะแนวอาชีพควรวางโครงการระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ซึ่งเน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพ ไปจนกระทั่งวางโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อให้บุคคล
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม
งานบริการแนะแนว เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งกิ จกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน รวมทั้งกิจกรรมแนะแนวได้ระบุไว้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาไปเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีเจตคติต่อการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นกลางอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณค่า สามารถกำหนดแนวทางด้านอาชีพและมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อสามารถ
เลี้ยงดูตนเอง รับผิดชอบครอบครัว พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งต้องอาศัยบุคคลสำคัญทั้งระดับ
ปฏิบัติการให้บริการ ระดับบริหารจัดการและระดับการนิเทศ ติดตามกำกับดูแลการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน
จากความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่เครือข่ายครูแนะแนวในแต่ละโรงเรียนต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ดังนั้น ดังนั้น กลุ่มงานหลักสูตร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับ การพัฒนาตามหลักสูตรฯ และการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฯ จึงเห็นควรพัฒนาบุคลากรเครือข่ายครูแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและพัฒนาตนสู่อาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ตระหนักในบทบาทของครูแนะแนวที่มีต่อการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา
2.3 แนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำได้
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศติดตามงานแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนทุกโรง มี 1 อาชีพ 1 โรงเรียน
3.2 ผู้เรียนได้รับทักษะทางอาชีพเพื่อการมีงานทำ
3.3 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของนักเรียน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. วางแผนระบบงานแนะแนว
ในโรงเรียน จัดปฏิทินงาน
2. การประชุมถอดบทเรียนพัฒนา
ศักยภาพการสอนและให้คำปรึกษาแนะ
แนวในโรงเรียน
- พัฒนา เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่อ นวัตกรรม ที่ครอบคลุมด้าน
ทักษะ คุณลักษณะด้านแนะแนว
3. การประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การพัฒนาอาชีพใน
โรงเรียน
4 นิเทศ กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
5. สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียน
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

-

-

-

-

7,000

-

7,000

-

-

-

-

-

1,000

7,000

-

15,000

-

7,000

-

-

-

-

-

7,000

1,000
8,000
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7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียน ร้อยละ 80 มีหลักสูตร
1 โรงเรียน 1 อาชีพ
(2) ครู ร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนบทบาทครู
จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ
“ผู้อำนวยการเรียนรู้”
(3) นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านอาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุ
เป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ

วิธีการประเมิน
1. นิเทศ ติดตาม
2. การสอบถาม
3. การสังเกตการสอน

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบนิเทศ ติดตาม
2. การสอบถาม
3. แบบสังเกตการสอน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพ
8.2 โรงเรียนมี 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
8.3 ครูมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีการ
เผยแพร่ออนไลน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8.4 โรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเครือข่ายครูแนะแนวในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักการและกระบวนการแนะแนว
8.6 นักเรียนมีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต
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12. โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)
สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ”
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
นางจุฬาภรณ์ จันชารี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ การปรับ
ลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้
ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็น
ทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุน
การนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และรวมถึงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากรกลุ่มสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลขึ้น ประกอบด้วย การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้”ได้อย่างเป็นระบบ
2.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็น
เครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม
2.5 เพื่อคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 โรงเรียน
มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง Active learning
3.2 ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active learning ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

1. ประชุมคณะกรรมการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินการนิเทศ สร้างเครื่องมือ
นิเทศ
3. ดำเนินการนิเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. จัดนิทรรศการประกวด
Best Practice
5. ประชุมคณะกรรมการ สรุป
ประเมินผลการดำเนินงาน
รวม

-

-

-

5,000
-

-

-

5,000

5,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการและกิจกรรม
(2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถวัดประเมิน
และรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากสภาพจริง

5,000

10,000

เครื่องมือการประเมิน
- แบบนิเทศติดตามฯ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพ
บริบทของโรงเรียน
8.2 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 สถานศึกษาสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเป็นระบบ
8.4 สถานศึกษาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม
8.5 สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
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13. โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
นางจุฬาภรณ์ จันชารี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
กระบวนการสำคัญของการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมการ
นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศ
ใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน ( Function-based Supervision) 2) นิเทศตามเขตพื้นที่ (Area- based
Supervision) และ 3) นิเทศตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (Policy - based Supervision)
ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ เพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนำผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และ
สถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้ นอย่างมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีแผนการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และ
เครื่องมือวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 โรงเรียน จำนวน 105 โรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับ
การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 65)

1. การนิเทศการเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน
2. การนิเทศประจำสัปดาห์

-

3. การนิเทศแบบบูรณาการ

-

4. การจั ด ทำแผนนิ เ ทศประจำปี
งบประมาณ 2565
การจัดทำเครื่องมือนิเทศและเครื่องมือ
วัดและประเมินผล



4.1 ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพ
ปั ญ หาและสภาพความต้ อ งการนิ เ ทศ
ของสถานศึกษาเพื่อกำหนดเนื้อหาสาระ
ในการนิ เ ทศ และจั ด ทำเครื ่ อ งมื อการ
นิเทศ การวัดและประเมินผล



4.2 ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการนิเทศ
เครื่องมือนิเทศ และเครื่องมือวัด และ
ประเมินผล
4.3 ดำเนินการนิเทศรายไตรมาส
4.4 รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน
5. การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์

รวม (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

5,000

(ม.ค. - มี.ค. 65)

-

5,000


10,000
25,000

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

10,000

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

10,000

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

รวม

-

-

-

-


5,000


5,000

15,000

15,000

10,000
15,000
-

10,000
50,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ประเมินจากสภาพจริง - แบบนิเทศติดตามฯ
(1) โรงเรียน จำนวน 105 โรงในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับ
การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(2) ผู้ให้การนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศ
ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้รับการนิเทศ
เชิงคุณภาพ
(1) ผู้นิเทศ ให้การนิเทศตามภาระงาน งานนโยบาย
และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
8.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป และผ่านการรับรองการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
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14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
1. นางอรอุมา บวรศักดิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
2. นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
3. นางจุฬาภรณ์ จันชารี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน และ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงและประกาศ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศู นย์การศึกษาพิเศษ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น
สามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้าน
คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาเป็นกลไกหนุนเสริมกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีเครือข่ายสถานศึกษา
เป็นตัวขับเคลื่อน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีกระบวนการดำเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ 1)
การประเมิน คุณภาพภายใน ซึ่งดำเนิน การโดยสถานศึกษาเองหรือโดยหน่ว ยงานต้ นสังกัด 2) การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและนำผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงการทำงาน
อย่างเป็นระบบและยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่ อปี อีกด้ว ย 3) การพัฒ นาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ ส ูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และต้ อ งการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ เ ข้ ม แข็ ง และ
เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2.3 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
3. เป้าหมาย
3.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
3.3 สถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
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5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
รวม
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ
จำนวน 204 คน ๆ 1 วัน)
2. นิเทศติตตาม ประเมินผล
และรายงาน
รวม

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ
(2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
(3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสถานศึกษา
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีการประเมิน

20,000

20,000

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินจากสภาพจริง - แบบนิเทศติดตามฯ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่มีระบบการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ
8.3 ผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจการดำเนินงานของสถานศึกษา
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15. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.

กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ตร ได้ พระราชทานแนวคิ ดและทฤษฎี การพั ฒ นาอั นเนื ่ องมาจากพระราชดํ าริ แก่ อาณา
ประชาราษฎร์และได้ทรงประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความง่าย
ต่อความเข้าใจ นําไปปฏิบัติได้ จริงตามสภาพพื้นที่ ทรงแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทรงเน้นหนักที่จะให้ประชาชน
พึ่งพาตนเองในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติในแนวทางทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลัก
ทางสายกลางที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง มีความ
พอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ
และระมัดระวังในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการ
ดําเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน ำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย “ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”
บนเงื่อนไข “ความรู้และคุณธรรม” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ที่มเี ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการ
กำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ “เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนำความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสการจัดการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคำนึงถึง
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศ รษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา...”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จึงได้ดำเนิน
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาแหล่งเรีย นรู้ในสถานศึกษาให้กับ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ศึกษาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
3.3 นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
การพัฒนาสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
รวม

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

10,000

-

-

-

10,000

-

10,000
10,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่
- ประเมินโดยคณะกรรมการ
เสนอเพื่อขอเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
ตามตัวชี้วัด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาผ่านการประเมิน
ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
- ประเมินตามตัวชี้วัด
ทางการศึกษามีการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมิน สพฐ.

- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
8.2 ครูและบุคลาการทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนการสอน
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16. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาวไทยให้
“ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า
“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู”
“ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่ง
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
3. มีงานทำ-มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชนชาติ
ไทยให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชนความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงาม
ความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา กอร์ปกับศาสตร์พระราชาได้ให้ข้อคิดในการประพฤติ
ปฏิบัติตนไว้ว่า อย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และขอให้มีความ
กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ตามกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง
2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม
เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดย นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
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นักเรีย นในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 โดยมีนโยบายเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน “ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่ส ากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทั้งหมด จำนวน 105 โรงเรียน
ดังนั้น กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ในปีการศึกษา 2565 เพื่อ
เป็นการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี และสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
3.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทุกโรงเรียน และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในระดับเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ
และระดับประเทศ ต่อไป
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 84,300.- บาท
(แปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
แผนการปฏิบัติงาน
(รายกิจกรรมย่อย)
1. การยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล
10,000 คุรุชนคนคุณธรรม
2.การยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น
คุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีมีที่ยืน)
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การผลิตนวัตกรรมการสร้างสรรค์คนดี

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย.-มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

25,600

-

25,600

-

-

20,000

-

20,000

-

-

-

28,700

28,700
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แผนการปฏิบัติงาน
(รายกิจกรรมย่อย)
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย.-มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

10,000

10,000

-

-

45,600

38,700

84,300

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามแนวทางของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 ได้ร ับ การได้ร ับ การส่ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมของชาติ
(3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการ
ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพให้เป็น
องค์กรแห่งคุณธรรม
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
(2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมของชาติ
(3) โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่สูงขึ้น และเป็น
องค์กรแห่งคุณธรรมชั้นนำ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- การทดสอบ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสำรวจ

- การทดสอบ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสำรวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
8.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ
8.3 โรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่สูงขึ้น และเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมชั้นนำ
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17. โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
1. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
2. ว่าที่ ร.ต. หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
หลักสูตรคือมวลประสบการณ์หรือเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และตรวจสอบสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการวัดและประเมินผล
ในปัจจุบัน พบว่าครูบางส่วนสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่สอนตามเนื้อหา รวมทั้งวัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบเลือกตอบที่วัด
เพียงระดับ ความรู้ ความจำ นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ไม่มีคุณภ าพ ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET / NT/ RT) ผลการใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางปลายปี สพฐ. (LAS) อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ด้วยเหตุดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
กอร์ปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ จึงจัดทำ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น และมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 และด้านที่ 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้มี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ ด้วยการวัดและประเมินผลในการ
ทดสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ ดำเนินการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 และนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้เพื่อวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการเรียนได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความ
เป็นจริงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุน การดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2565
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ทมี่ ีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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3. เป้าหมาย
3.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2
3.2 นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2565
5. สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารและประชุม
ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำข้อสอบ โดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา
2565
กิจกรรมที่ 3 การทดสอบการอ่าน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมที่ 4 การทดสอบความสามารถ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมที่ 5 การทดสอบนานาชาติวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานและ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล ปี 2565
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

5,000

-

5,000

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ
100 ของโรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ในปีการศึกษา 2565
(2) นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรม
ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
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รวม

ไตรมาสที่ 1

วิธีการประเมิน
- ประเมินความพึงพอใจ

10,000

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ
โรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ในปีการศึกษา 2565
(2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ มีการ
พัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
(3) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดฯ มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
8.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ
8.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
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18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
1. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
2. นางจุฬาภรณ์ จันชารี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
หลักสูตรคือมวลประสบการณ์หรือเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และตรวจสอบสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการวัดและประเมินผล
ในปัจจุบัน พบว่าครูบางส่วนสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่สอนตามเนื้อหา รวมทั้งวัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบเลือกตอบที่วัด
เพียงระดับ ความรู้ ความจำ นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเป็นเครื่ องมือที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน กอร์ปกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ จึงจัดทำโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น ในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และมี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 และด้านที่ 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ให้มี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ ด้วยการพัฒนาทักษะการพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 และนำข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้เพื่อวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถ
นำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการเรียนได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้นในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 3
2.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์
2.3 ร้อยละ 50 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ
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3. เป้าหมาย
3.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
3.2 นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2564 – 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจง
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะกรรมการระดับเครือข่าย
คุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการระดับโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี
การศึกษา 2565
1) วิชาภาษาไทย
2) วิชาคณิตศาสตร์
3) วิชาวิทยาศาสตร์
4) วิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน
และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รายงาน
ผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
การพัฒนาปีการศึกษาต่อไป
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

40,000

-

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ประเมินจากสภาพจริง
(1) ครู และและบุคลากรทางการศึกษาของ - ประเมิน/สอบถาม
โรงเรียนในสังกัดฯ ร้อยละ 100 มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ

รวม
-

40,000

-

40,000

เครื่องมือการประเมิน
- แบบนิเทศติดตามฯ
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(2) นักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรม
ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
(3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูต
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครู และและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ
(2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ มีการ
พัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
(3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร

วิธีการประเมิน

- ประเมินจากสภาพจริง
- ประเมิน/สอบถาม

เครื่องมือการประเมิน

- แบบนิเทศติดตามฯ
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดฯ มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
8.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
8.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
8.4 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ร้อยละ 3 ขึ้นไป
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19. โครงการการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อม
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มุ่งเน้น ให้การปฏิรูประบบบริหาร
และการจัดการทางการศึกษาให้มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 พร้อมกันทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2561 โดย กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสำคัญใน
การจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพื่อ เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา โดยคณะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนนำไปเป็นแนวทาง ในการนำหลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ระดับโรงเรียน
ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ และยังต้องมีการวิจัย เพื่อติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตร ทั้งที่เป็นหลักสูตรแกนกลาง และ
หลักสูตร ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมกัน
จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดกระบวนการเรียนรู้
สถานศึกษ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของตน เกี่ยวกับเรื่องราว ของท้องถิ่น
ชุมชน ในแง่ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกิดเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ในตัวผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิด SLC (School as Learning Community) หรือ
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.3 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
3. เป้าหมาย
3.1 พัฒนาหลักสูตรท้องระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC (School as Learning Community)
เครือข่ายฯ ละ 1 โรงเรียน รวม 22 โรงเรียน
3.3 นิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2
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6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

4,000

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สำรวจ/พัฒนา/กำหนดกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นจำนวน 2 วัน ๆ ละ 30 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(20 โรงเรียน) จำนวน 1 วัน รวม 50 คน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จำนวน 1 วัน รวม 110 คน
รวม

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPLs)
และค่าเป้าหมาย
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัย
และส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
(2) สถานศึกษาร้อยละ 80 นำ
หลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นและสังคม
(3) ครู โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
20 โรงเรียน / 40 คน ปรับปรุง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักการ SLC

-

4,000

-

-

10,000

-

10,000

-

-

16,000

-

16,000

26,000

-

30,000

-

4,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- การประเมิน

- แบบประเมิน

- การประเมิน

- แบบประเมิน

1. สังเกต/เยี่ยมชั้นเรียน
2. ติดตามและประเมินผล

1.แบบสังเกต/เยี่ยมชั้นเรียน
2. แบบติดตามประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัย และส่งความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
8.2 สถานศึกษาสามารถนำหลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมแลพสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นและสังคม
8.3 ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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20. โครงการพัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
1. นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
2. นางอรอุมา บวรศักดิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ริเริ่มดำเนินการใน
ประเทศไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานและปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรม
ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือร้นเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ทั้งได้ฝึกทักษะการสังเกต รู้จัก
ตั้งคำถามและหาคำตอบด้ว ยตนเอง และส่งเสริมพัฒ นาการด้ านภาษา ด้านสังคมและทั กษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นโครงการที่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วย
การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้จัดให้มีระบบการดำเนินงานโดยใช้ทีมเป็นฐานขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1) กำหนดจุดมุ่งหมายให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยการส่งเสริมให้เด็กลงมือกระทำและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 2) ใช้หลักการบูรณาการ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมประจำวันและธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 3) จัดระบบการ
นิเทศภายในโดยสร้างทีมในการให้คำแนะนำช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศ แบบ PDCA 4) กำหนดปัจจัยหลักที่
สนับสนุนส่งเสริมให้กระบวนการนิเทศประสบความสำเร็จ 5 ปัจจัย คือ 4.1) ภาวะผู้นำทีม 4.2) ความไว้วางใจ
4.3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง 4.4) การมีส่วนร่วม 4.5) การร่วมมือของการนิเทศ 5 ) กำหนดผลลัพธ์ของ
ผู้รับการนิเทศและทีมงานนิเทศ มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน และ 6) มีขั้นตอนการสะท้อนผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้
ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดยการประเมินคุณภาพรายงานการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ซึ่งมี
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศผล แล้ว จำนวน 52
โรงเรียน เพื่อจัดพิธีรับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และอบรมพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจการเตรียมการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะของครู (สายงานการสอน)
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสู่การบริหารจัดการ
องค์กร รวมถึงสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่คุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนที่ผ่านการประเมินให้
ได้รับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 จำนวน 52 โรงเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเตรีย มการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้ตรงกับตำแหน่ง
วิทยะฐานะของครู (สายงานการสอน)
2.3 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในปีการศึกษา 2564
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ทุกโรงเรียน จำนวน 130 คน
(2) ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีรับตราสัญลักษณ์
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ส่งผลให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
(2) ครูเป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสู่การบริหาร
จัดการองค์กร รวมถึงสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
(3) ครูในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 35,800.- บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก
รวม
(ต.ค.-ธ.ค.65)

1. จัดพิธีรับตราสัญลักษณ์บ้าน

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

25,400

-

-

-

25,400

10,400

-

-

-

10,400

35,800

-

-

-

35,800

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(2 วัน : 28 ต.ค. (ร.ร.ในอ.โพนพิสยั
และ 29 ต.ค. (ร.ร.ใน อ.รัตนวาปี
และเฝ้าไร่)
- ค่ า อาหารว่ า งและอาหารกลางวั น
140 คนๆละ 160 บาท : วัน
2. จัดทำกรอบป้ายตราสัญลักษณ์
จำนวน 52 ป้าย ๆ ละ 200 บาท

รวม
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7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
(1) ครู โรงเรียนในโครงการฯ ร้อยละ 100
ได้เข้าร่วมพิธีรับตราสัญลักษณ์
(2) ครู โรงเรียนในโครงการฯ ร้อยละ 100
มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA)
(3) ครู โรงเรียนในโครงการฯ ร้อยละ 100
มีความรู้ความเข้าใจสามารถบรรลุผลการ
ปฏิบัติงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- เกณฑ์การประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน
โครงการและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง
8.2 ครู โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) และสามารถนำไปในการปฏิบัติได้
8.3 ครูในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
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21. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เนื่องจากช่วงปฐมวัย จะมีการเจริญเติบโต
ของทุกด้านมากที่สุดของชีวิตทั้งด้านสติปัญญา ซึ่งสมองจะเจริญเติบโตไปแล้วถึงร้อยละ 80 พัฒนาการด้านสังคม
กำลังก่อรูปเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้นถ้าเด็กไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม พัฒนาการของเด็กจะชะงักงัน และยากที่จะเยียวยาให้สมบูรณ์ได้ในช่วงวัยต่อไป
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ และ สังคม
ไปสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคง ยังยืน ” และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย งและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
หนองคาย เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม ส่ งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทำให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์พัฒนาการในแต่ล ะช่ว งวัย ได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยที่ดี การเคลื่อนไหว สุขภาพกาย สุขภาพจิต ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายมาตรฐาน การศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เป็นพลเมืองดี จึงมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2 เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
2.3 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพทั้งทางร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความพร้อมในการเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูปฐมวัย เครือข่าย ฯ ละ 3 โรงเรียน รวม 33 โรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการจัดรูปแบบการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC (School as Learning Community)
(2) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูปฐมวัยร้อยละ 40 มีความรู้ความสามารถในการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และ
เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้SLC (School as Learning Community)
(2) เด็กปฐมวัย มีพัฒ นาการเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรมหลัก
1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการที่ถูกต้อง เครือข่ายละ
4 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ รวม 40 คน
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินฯและดำเนินการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2564
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 วันๆละ 80 คน
2.2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

16,200

-

16,200

-

-

-

13,800

-

-

13,800

-

13,800

16,200

-

30,000

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
1. ครูปฐมวัย เครือข่าย ฯ ละ 3 โรงเรียน รวม
33 โรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการ
จัดรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี
และเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมในการ
เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

1. สังเกต/เยี่ยมชั้นเรียน 1.แบบสังเกต/เยี่ยมชั้นเรียน
2. ติดตามและประเมินผล 2. แบบติดตามประเมิน
1. สังเกต/เยี่ยมชั้นเรียน 1.แบบสังเกต/เยี่ยมชั้นเรียน
2. ติดตามและประเมินผล 2. แบบติดตามประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูปฐมวัย มีความรู้ความสามารถในการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และเป็นโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้SLC
8.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
มีความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8.3 เขตพื้นที่มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2564 และทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ต่อไป
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22. โครงการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางสาวนิตยา ตาตินิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ก.ค.ศ.ได้อนุมัติ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา ตำแหน่งครู” หรือ ว 9/2564 สายงานการสอน, ว 10/2564 สายงานบริห ารสถานศึ ก ษา,
ว 11/2564 สายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์, ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา และประกาศ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูทุกคน ทุกสายงาน จะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
กับ ผู้บ ังคับ บัญชา เป็น ประจำทุกปี โดยมีผ ลผูกพันต่อการพัฒ นางานตามข้อตกลงหลังอนุมัติให้ดำเนินการ
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การพัฒนางานในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
(ว 3/2560) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประเด็นท้าทายของผู้เรียน (สายงานการสอน) หรือผลลัพธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาที่ส ่งผลต่อครู ผู้เรียน และสถานศึกษา (สายงานบริห ารสถานศึกษา) หรือผลลัพธ์ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา (สายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) หรือผลลัพธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา)
จากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะทั้ง 4 สายงาน ดังกล่าว เป็นเหตุให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องยื่นข้อตกลงในการพั ฒนา (PA) ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกปีงบประมาณ
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) มีการพัฒนางานตามข้อตกลง
ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จนสิ้นปีงบประมาณ มีการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง นำผลการประเมินเข้าสู่
ระบบ DPA ทุกปี ทุกคน และใช้ผลเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คงวิทยฐานะ และหรือการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น
ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงจัดให้มีโ ครงการอบรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว PA ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว PA
2.2 เพื่อให้ทราบแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่จะใช้ยื่นขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
ในรอบต้นปีงบประมาณ
2.3 เพื่อทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในระหว่างปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด
136

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

2.4 เพื่อทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) และนำไปใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน คงวิทยฐานะตามมาตรา 55 และเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว PA
3. เป้าหมาย
- ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ฯ ว PA
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสำนักงาน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 31,200 บาท (ถั่วจ่ายทุกรายการ)
6.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
รวม

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

7,800

7,800

7,800

7,800

31,200

7,800

7,800

7,800

7,800

31,200

6.2 กิจกรรมการดำเนินการโครงการ
6.2.1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 17 คน จำนวน 4 ครั้ง
6.2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 36 คน จำนวน 8 ครั้ง
6.2.3 ประชุมครูแต่ละเครือข่าย จำนวน 935 คน จำนวน 8 ครั้ง
6.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม
6.3.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง
เป็นเงิน 5,100.- บาท
6.3.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน x 30 บาท x 6 ครั้ง เป็นเงิน 3,060.- บาท
6.3.3 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 36 คน x 100 บาท x 4 ครั้ง
เป็นเงิน 14,400.- บาท
6.3.4 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จำนวน 36 คน x 30 บาท x 8 ครั้ง เป็นเงิน 8,640.- บาท
รวมเป็นเงิน 31,200.- บาท
7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ
1. สังเกต
1. แบบสำรวจ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีและ 2. สัมภาษณ์
2. แบบประเมิน
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
มีความเข้าใจแนวทางการเขียนข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) ในระหว่าง
ปีปงบประมาณ สอดคล้องกับมาตรฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และ
ภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อระเมิน
ผ่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานการประเมิน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หลักเกณฑ์ PA
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได้อย่างถูกต้อง
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23. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางสาวนิตยา ตาตินจิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล .
2. นายจักรพงษ์ มานะดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 56 กำหนดให้ผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้อง
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนในการดำเนินการ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ สำหรับ ครูผู้ช่วย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นกลไกและเป็นพลังสำคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป จะต้องมีความพร้อมทั้ง
ด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ ในด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยได้
ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว แต่การพัฒนาด้าน วินัย คุณธรรม และจริยธรรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้างภูมิคุ ้มกัน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2 จึงจัดทำโครงการอบรมสัมมนาพั ฒ นา
สมรรถนะ การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่ฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามที่กำหนดไว้
2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของผู้เรียน
เพื่อนร่วมงานและสังคม
2.4 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้
2.5 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
2.6 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู้เรียน
2.7 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษา
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้ จัดกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
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2.8 เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความ
วิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ
3. เป้าหมาย
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรีย นการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และจริยธรรม
มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ
การเรียนรู้
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. สถานทีก่ ารอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 488,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 32,000.- บาท
6.2 ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จำนวน 456,000.- บาท
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

1. การอบรมด้านวิชาการ อบรมเชิง
24,000
24,000
ปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จำนวน
150 คน
2. การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
456,000
456,000
จำนวน 150 คน
3. การนิ เ ทศ ติ ด ตาม การประเมิ น การ
2,000
2,000
2,000
2,000
8,000
เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
รวม
2,000
482,000
2,000
2,000 488,000
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2 (ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เป็นต้น)

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการ
สามารถนำความรู ้ ป ระสบการณ์ ไ ปใช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ต น
ปฏิ บ ั ต ิ ง านบู ร ราการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือ
การประเมิน

- การประเมินความรู้ก่อน - แบบประเมิน
และหลังจากการอบรม
ความรู้
- สอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการอบรม

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย

วิธีการประเมิน

7.2 เชิงคุณภาพ
1. การสอบถาม
- ครูได้รับการพัฒนา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
2. การสังเกตการณ์
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรมมีความวิริยะ
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจน
สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ด้าน
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ
การประเมิน
แบบสังเกตการณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ เข้ ารั บ การอบรมสามารถนำความรู ้ ไปใช้ ในการพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนมี องค์ ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึ กษา
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสำนักงานและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียน
ได้ย่างยั่งยืน
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ การปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย สร้างค่านิยมที่ดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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24. โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นางสาวนิตยา ตาตินจิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล .
2. นายจักรพงษ์ มานะดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา
36 และมาตรา 37 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่กำกับดูแล บริหารและจัดการศึกษา ประสาน
ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นสถานศึ กษาในทุ กด้ าน สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาหนองคาย เขต 2
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มงานที่เป็นกลไกลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ในสังกัดให้สามารถบริหารและจัดการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบ
คุณธรรม หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาให้มีความคล่องตัว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอัน
จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงที่สุด ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ดำเนิ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบั ติง าน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ
2.3 เพื ่ อ ปลู ก ฝัง ให้ ข ้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ปฏิ บ ั ต ิห น้ าที ่ด ้ ว ยความซื่ อ สั ตย์ส ุจริต
มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร รักษาประโยชน์ของทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) สถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 11 เครือข่าย
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 11 เครือข่าย
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ถูกต้อง โปร่งใส มีความเป็นธรรม และตรวจสอบได้
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความทุ่มเท มีวิริยะ อุตสาหะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
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4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 36,800.- บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

7,200

2. การให้ความรู/้ คำปรึกษา/ติดตาม
ประเมินผลภายหลังการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ผอ.รร และ รอง ผอ.รร)
3. การชี้แจงรายละเอียดการทำสัญญา
จ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ

1,950

4. การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. การบริห ารจัดการระบบทะเบียน
ประวั ต ิ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (HRMS)
6. การเลื ่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

-

1,950

1,950

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 65)

9,600

16,800

2,000

7,850

-

-

-

6,000

6,000

-

-

-

450

450

-

-

-

3,000

3,000

-

-

1,350

2,700

22,400

36,800

1,350
10,500

1,950

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(1) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ - การสัมภาษณ์
บุคลากรทางการศึกษา ส่งคำร้องขอย้าย
ได้ทันตามเวลาที่กำหนดเวลา โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และได้รับการพิจารณา
รับย้ายตามความประสงค์
(2) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ - การสัมภาษณ์
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ การให้
ความรู้/ คำปรึกษา สามารถนำความรู้
ตลอดจนข้อชี้แนะไปบูร ณาการในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1,950

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(3) ร้ อ ยละ 80 ผู ้ ท ี ่ เ ข้ า รั บ การชี ้ แ จง - การสัมภาษณ์
รายละเอียดการทำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ มี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ ระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ์ ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
(4) ร้ อ ยละ 80 ของคณะกรรมการ
บริ ห ารอั ต รากำลั ง ฯ ดำเนิ น การตาม
ระเบี ย บ/หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
อัตรากำลัง และมีความพึงพอใจต่อผล
การเกลี่ยอัตรากำลัง อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด
(5) ร้ อ ยละ 80 ของเจ้ า หน้ า ที ่ ธ ุ ร การ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบทะเบียนประวัติ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา (HRMS) มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน
แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา
(6) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ
ต่อผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด

- การสัมภาษณ์

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. การประเมินความรู้ 1. แบบประเมินความรู้
2. การสังเกตการณ์
2. แบบสังเกตการณ์

การสัมภาษณ์

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การบริหารงานด้านการบริหารงานกรบุคคล ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่ง ใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความสุขในการทำงาน มีขวัญกำลังใจและมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไป
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25. โครงการการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางอิชยา สิงห์คำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในด้านต่างๆ ในการเสริมแรงให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานด้านการ
จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพที่ส่งผลต่อการศึกษาของไทยในอนาคต การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ การ
สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้กับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ สร้างแรงศรัทธาในวิชาชีพและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
การการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้
สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุน
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงให้ได้มา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะและสร้างความเชื่อมั่นใน
วิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
2.2. เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของรางวัลแต่ละประเภทที่กำหนด
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดมี ความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน
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(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทำงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และนำไปใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพได้
(3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. การคั ด เลื อ กข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้ได้รับ
การยกย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ รางวั ล ต่ า งๆ ตาม
หลั ก เกณฑ์ แ นวทางการคั ด เลื อ กของรางวั ล
แต่ละประเภท ดังนี้
-รางวัล OBEC Awards
- รางวัลคุรุสภา
- รางวัลครูผสู้ อนดีเด่น
-รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น
-รางวัลคุรสุ ดุดี
- รางวัลพระพฤหัสบดี
-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
-รางวัลครูดีในดวงใจ
-รางวัลคนดีศรีหนองคาย
-รางวัลอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานอื่นที่กำหนด
ในละปี
2. การจัดงานกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภท ในการจัดงานวันครู วันที่
16 มกราคม 2565 ตามแนวทางหลักการ
ในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทศั นคติ
การทำงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. การจั ด งานกิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ในการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ
ปีพ.ศ. 2565
รวมทั้งสิ้น
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-

3,000

-

3,000

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

12,760

5,000

5,000

22,760

10,620

-

-

13,620

-

-

13,620

13,620

18,620

50,000

23,380

5,000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทใน
สังกัด ทีส่ ่งผลงานเข้าประกวดได้ทันตาม
กำหนดเวลาและเป็นไปตามกระบวนการ
หลักเกณฑ์
ของรางวัลแต่ละประเภท และได้รับรางวัล
ประสบผลสำเร็จ
(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท
ในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความศรัทธา
ในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนาระบบ
แรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน
(3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภทใน
สั ง กั ด ที ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ร ั บ การพั ฒ นา
ประสิทธิภ าพในการทำงานอย่า งทั ่ว ถึ ง และ
ต่อเนื่อง และนำไปใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ในสายงานวิชาชีพได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

1. สังเกต
2. สัมภาษณ์

1. แบบสำรวจ
2. แบบประเมินผล
ความพึงพอใจ

1. สังเกต
2. สัมภาษณ์

1. แบบสำรวจ
2. แบบประเมินผล
ความพึงพอใจ

1. สังเกต
2. สัมภาษณ์

1. แบบสำรวจ
2. แบบประเมิน
ผลความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาทุก ประเภทในสัง กัด ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั น ตาม
กำหนดเวลาและเป็นไปตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ของรางวัลแต่ละประเภท และได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ขั้นดีเยี่ยม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนำรางวัลที่ได้รับไปใช้ในการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้
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26. โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
สิบตำรวจโท สุทธิศักดิ์ เทียงคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อประเด็นการแก้ปัญหาการทุจริต คือ การป้องกันและมาตรการ
ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตจากการวิ่งเต้นโยกย้าย การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ และการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ขณะนี้ มีเรื่องและคดีต่างๆ ที่คั่งค้างอยู่เป็นจำนวนมาก บางเรื่องใช้เวลานาน 6 ปี ผลการสอบสวน ก็ยังไม่
แล้วเสร็จ จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการอุทธรณ์
หากเป็ นคนเดี ยวกั น จะทำให้ เกิ ดการอุ ทธรณ์ คำสั ่ งลงโทษยื ดเยื ้ อ และใช้ ร ะยะเวลาในการดำเนิ นการนาน
มาก โดยเฉพาะหลักฐาน การอุทธรณ์ ซึ่งต่อไปผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้
การวางแผนนโยบายและ การกำหนดวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นไปที่ "ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดี
ขึ้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ"
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 ได้ ก ระจายอำนาจให้
ผู้อำนวยการโรงเรีย นมีอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
ดังนั้นผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการในการ
ดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ ประกอบกับปัจจุบันได้มีระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ ยวข้องออกมา
ประกาศใช้ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรรู้ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและควบคุมตนเองมิให้กระทำผิดวินัย จึงจำเป็นและ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวินัยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจมีเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคดีปกครอง
ความรับผิดทางละเมิด
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานสอบสวน
และพิจารณาโทษทางวินัย
2.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
รวดเร็ว โปร่งใส รวดเร็วและเป็นธรรม
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับ
กฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
หนองคาย เขต 2 เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 210 คน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 20 คน รวมทั้งหมด 430 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาสังกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
หนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และสถิติเรื่องร้องเรียนลดน้อยลง
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 20,000.- บาท
6.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแหล่งอื่นๆ จำนวน 80,000.- บาท
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
อบรมนาเกี่ยวกับกฎหมาย
อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู
1. ค่าอาหารกลางวัน
(430 คน x 30 x 1 มื้อ)
2. ค่าอาหารว่าง
(430 คน x 30 x 1 มื้อ)
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
จำนวน 3 คน
4. ค่าพาหนะวิทยากร
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
จำนวน 25 คน
6. ค่าที่พักวิทยากร
7. ค่าเอกสาร/คู่มือในการ
อบรม
จำนวน 450 ชุด
8. ค่าห้องประชุม
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

-

รวม

40,000

40,000

10,000

10,000

10,000
5,000
10,000
2,400
16,600

10,000
5,000
10,000
2,400
16,600

6,000

6,000

100,000

-

-

100,000
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7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
1. การสัมภาษณ์
- สถิ ติ การกระทำผิ ดวิ น ั ยข้ าราชการ 2. การสังเกต
และเรื่องร้องเรียนลดลงเมื่อเทียบการปีที่
ผ่านมา
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ร้อยละ100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ดำเนินการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง
(2) ร้อยละ100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง คดีปกครอง และ
ความรับผิดทางละเมิด

เครื่องมือการประเมิน
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
สามารถดำเนินการทางวินัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง
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27. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีความเข็มแข็งในทุกมิติทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับสถานศึกษา เป็นความมุ่งหวังของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างนวัตกรรม
การศึกษาดูงาน การวิจัย ตลอดทั้งการประชุมชี้แจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และ
มุ่งสัมฤทธิผลในการขับเคลื่อนภายใต้แนวทางพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา “ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม
นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างนวัตกรรม ก-ฮ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกมิติ
พร้อม Work Shop ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ
2.2 เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่การบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสัมฤทธิผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสังกัดด้วย
งานวิจัย
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. เป้าหมาย
3.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ร้อยละ 100 ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 100,000.- บาท
6.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น จำนวน 50,000.- บาท
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. ประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 102 แห่ง
- ค่าอาหารกลางวัน (100 x 102 คน x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 x 102 คน x 4 มื้อ)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

32,640

20,400
12,240
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

38,400

-

10,000

-

-

10,000

-

-

15,000

-

15,000

-

-

10,000

-

10,000

-

-

20,000
-

10,000

20,000
10,000

-

-

-

13,960

13,960

71,040

10,000

45,000

23,960

150,000

2. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน ตามคำสั่ง สพป.
หนองคาย เขต 2 จำนวน 120 คน
- ค่าอาหารกลางวัน (100 x 120 คน x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 x 120 คน x 4 มื้อ)
3. สร้างนวัตกรรม ก-ฮ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพในทุกมิติ
พร้อม Work Shop ผู้ทเี่ กี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจ
4. ขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่การบริหารจัดการ เพื่อ
มุ่งสัมฤทธิผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสังกัด
5. สรุปประเด็นปัญหา เพื่อกำหนดหัวข้อ
การวิจัย
6. ดำเนินการวิจัย
7. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงาน
8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
- จัดทำรูปเล่ม
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- มีความรู้ และความเข้าใจในนวัตกรรมที่ใช้
ขับเคลื่อน 100 %
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

24,000
14,400

วิธีการประเมิน
1. ทดสอบ และประเมินผล
เชิงระดับคุณภาพ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เครื่องมือการประเมิน
- แบบสอบถาม
- การสัมภาษณ์
- สังเกต
- แบบทดสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ร้อยละ 100 ครูและบุคลากร มีความเข้าใจในนวัตกรรม ก - ฮ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ
ทั้งระบบ
8.2 ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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รวม

ไตรมาสที่ 1

28. โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจและกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริการและการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ
และอื่นๆ ที่มีความหลากหลายตามบริบทของหน่วยงาน โดยเป้าหมายสูงสุดในการบริ หารจัดการคือคุณภาพของ
นักเรียนเป็นสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการหรือรับบริการ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ /ประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อราชการ
และปรึกษาหารือ เสนอแนะความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามแนวทางการบริห ารและการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของรัฐบาล และกำหนด
แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผู้บ ริห ารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อ การบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษามีความเข้าใจใน
สภาพปัญหาและวิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด ประสิทธิผลสูงสุด
ต่อราชการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
วิชาการ มีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ใน
การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการ
เสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และของรัฐบาล
กำหนด
2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงาน
2.5 หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และลดการใช้กระดาษจากการนำระบบ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการจัดทำวาระประชุม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3. เป้าหมาย
3.1 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวม 70 คน
3.2 การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 53,010.- บาท (ห้าหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

25,510

11,000

5,500

11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,510

11,000

1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 7 ครั้งต่อปี
2. การประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัด จำนวน 70 คน
12 ครั้งต่อปี
3. ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว
สพฐ.
รวมทั้งสิ้น

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต
2 รับทราบ การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้น
สูง โดยใช้ข้อมูลสานสนเทศในการบริหาร
จัดการ
3. ร้อยละการเข้าร่วมประชุมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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รวม

5,500

วิธีการประเมิน

11,000

53,010

53,010

เครื่องมือการประเมิน

- มีการประเมินการรับรู้ของผูเ้ ข้า
ประชุมก่อนและหลังการประชุม

- แบบสอบถามประเมินการรับรู้

- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตอบ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ราชการ และการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0
- ตรวจสอบจากบัญชีลงเวลาเข้าร่วม
ประชุม

- ระบบรายงานผลการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
(KRS) https://krs.psdgobec.go.th/
- บัญชีลงเวลาเข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
4. ร้อยละการประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ร้อยละค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและการ
ใช้กระดาษลดลงจากการใช้ระบบเทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ดมาใช้ในการจัดทำวาระประชุม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานทุกครั้ง
- รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย - การจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
ระหว่างการจัดประชุมตามระบบปกติ
โดยใช้กระดาษจัดทำวาระกับการใช้
QR CODE

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย มีการร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มีความเข้าใจในสภาพปัญหาและ
วิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ
8.3 ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการเสนอ
ข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ และของรัฐบาล
กำหนด
8.4 หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการดำเนินงาน
เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
8.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
8.6 หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และลดการใช้กระดาษจากการนำระบบ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้แทนการจัดทำวาระประชุมที่มีจำนวนหลายหน้า

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

155

29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาท
สำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เพียงการกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและ
แบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีระเบียบและ
ข้อบังคับบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
จากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ระดับคุณภาพดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 การบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับคุณภาพดีมาก โดยภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนั้น เพื่อความ
ยั่งยืนและเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ และลดความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน จึงจำเป็นต้อง
เสริมสร้างเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อน
ระบบควบคุมภายในมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒ นาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
- ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 จำนวน 10 คน ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษา จำนวน 102 โรงเรียน และคณะทำงาน
จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65) (เม.ย. - มิ.ย. 65)

1. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
และประเมินผลการควบคุมภายใน เบิก
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน
25 คน ๆ ละ 30 บาท 1 ครั้ง
2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายใน
ของผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ด้วย
ระบบวิดโี อคอนเฟอเรนซ์
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 7
ชั่วโมง
- ค่าพาหนะวิทยากร ไป/กลับ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
- สถานศึกษาทุกแห่ง และกลุ่ม/หน่วย
สามารถจัดทำรายงานควบคุมภายในได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(ร้อยละ 100)

-

-

วิธีการประเมิน

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 65)

1,500

1,500

4,200

4,200

400
3,900

400
3,900

8,500

10,000

เครื่องมือการประเมิน

1. ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำรายงาน
ควบคุมภายในของสถานศึกษาทุกแห่ง
และกลุ่ม/หน่วยใน สพป.หนองคาย
เขต 2 พร้อมทั้งแนะนำปรับแก้
2. ตั้งกลุ่มไลน์สำหรับการตอบ
ข้อซักถาม

- รายงานควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาทุกแห่ง
และรายงานควบคุม
ภายใน ของกลุ่ม/หน่วย
ใน สพป.นค.2

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความยั่งยืน
และลดความเสี่ยงลงได้ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนระบบคว บคุมภายในที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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30. โครงการการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวพัชรียา พลเยี่ยม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเพื่อให้การ
จัดการศึกษาในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังต้องเตรียมการ
รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการจากคณะกรรมการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์ จุดเน้น การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อน
เชื่อมโยงนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา บุคลากรถือเป็นกลไก สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม
ร่วมพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้
การปฏิบัติงานดำเนินไปตามนโยบายและความสำเร็จที่คาดหวังไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในการจัดทำการประเมินตัวชี้วัด
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2.2 เพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3. เป้าหมาย
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้น ตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรัก ในองค์กร ส่งเสริมหน่วยงานสู่
ความเป็นเลิศ
3.2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการบริการ ทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,700.- บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

รวม

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

2,070

4,140

2,070

8,280

-

4,140

4,140

4,140

12,420

-

6,210

8,280

6,210

20,700

1. การติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 ครั้ง/ปี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จำนวน 69 คน/เดือน คนละ 30
บาท จำนวน 4 ครั้ง)
2. การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (KRS)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จำนวน 69 คน/เดือน คนละ
30 บาท จำนวน 6 ครั้ง)
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 สามารถจัดทำ

วิธีการประเมิน
1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตอบ
ตัวชี้วัดและตรวจสอบการ
รายงาน การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

เครื่องมือการประเมิน
- หน้าระบบรายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ (KRS) https://krs.psdgobec.go.th/ ระบบ https://pmqa.psdgobec.go.th/
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย

วิธีการประเมิน

ราชการ และการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ตรวจสอบการรายงานผ่าน
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผล ระบบรายงานผลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ราชการ ในระดับคุณภาพ
ปฏิบัติราชการ (KRS) และระบบ
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ตรวจสอบการรายงานผ่าน
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผล ระบบการประเมินตามมาตรฐาน
การประเมินตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน
ระดับดีมาก

เครื่องมือการประเมิน

ข้อมูลตอบตัวชี้วัดได้ สมบูรณ์
ครบถ้วน

- ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) https://krs.psdg-obec.go.th/
และhttps://pmqa.psdg-obec.go.th/

- ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
http://emesobec.moe.go.th/std/login/auth

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้นและการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการประเมินตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนา
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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31. โครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสิริลักษณ์ จัตุรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็น
แบบอย่ า งในการพั ฒ นาสำนั ก งานน่ า อยู ่ มี ส ิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ด ี มี ค วามสวยงาม ร่ ม รื ่ น มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดประชุม มีความจำเป็นต้องจัดประชุมเพื่อแจ้งข้อ
ราชการและปรึกษา หารือ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของรัฐบาล และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปในแนวทาง และเป็นการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้ดำเนินจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย
เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การจัดการบริหารที่ดี
2.2 เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ที่ชำรุด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด
สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่
3.2 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดประชุมและการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

รวม

1. การซ่อมแซมบำรุงดูแลครุภณ
ั ฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

-

10,000

-

-

10,000

2. การซ่อมแซมบำรุงดูแลอาคารสถานที่

-

-

10,000

-

10,000

-

70,000

-

-

70,000

-

80,000

10,000

-

90,000

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มเอื ้ อ ต่ อ การ
ทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
- ร้อยละการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยวิธีการสุ่มสำรวจ
ด้วยแบบสอบถาม

เครื่องมือการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความร่มรื่น ร่มเย็น สะอาด ปลอดภัย
สวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
8.2 หน่วยงานได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มภาพลักษณ์ใหม่ในด้านการให้บริการและการบริการ
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32. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีเขตความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอ
รัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน กับ 3 สาขา รวม 105 โรงเรียน โครงสร้างการ
แบ่งราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 เพื่อให้
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานและการบริหารจัดการต่อไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนวทางให้
ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแนวปฏิบัติราชการที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น คือ ลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการที่
เกินความจำเป็น ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการเพิ่มความ
เอาใจใส่ต่อการปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่บริการที่มีมาตฐานเท่าเทียมกัน ระดับสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของ
ประชาชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงานเป็ น การบริ ก ารแบบจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service)
2.2 เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลง ตัดขั้นตอนการทำงานที่
ไม่จำเป็น โดยเน้นการอำนวยสะดวก และความรวดเร็วในการบริการแก่ผู้มารับบริการเป็นหลัก
2.3 เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนในการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการบริการแก่ผู้มารับบริ การ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้มีความ
ร่มรื่นสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานให้ได้อย่างน้อย/กลุ่มละ 1 กิจกรรม
(2) ผู้รับบริการคือ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ
และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ สภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3.2 เชิงคุณภาพ
(1) การบริการของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(2) เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ รวมทั้งสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มากขึ้น
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
การจัดตั้งศูนย์บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service )

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส ที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค. 64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

-

-

5,000

-

5,000

-

-

5,000

-

5,000

(1) ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม /
หน่วย เพื่อวางระบบงานและ
แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้ง
ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service )
* ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 20 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 30
บาท = 20 คน*120 บาท
= 2,400 บาท
(2) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service ) แต่ละกลุ่ม

รวมทั้งสิ้น

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
- ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียว 1. สังเกตการณ์
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไม่น้อยกว่า 2. ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ
สภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

164

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การบริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทุกกลุ่ม /หน่วย
8.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ ได้รับความสะดวก บริการที่รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา
ประหยัดค่าใช้จ่าย และบริการที่ดีขึ้น
8.3 สภาพภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
มีความร่มรื่นสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
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33. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
.

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต2 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินงาน
เกี่ยวกับ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ซึ่งการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี และเพื่อเป็นการนำเสนอ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการบริการและการ
บริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและอื่น ๆ ซึ่งมี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน โรงเรียนสาขา จำนวน 3 โรงเรียน และ 10 กลุ่มงานภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา งานประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นที่จะได้รับการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ข้อมู ลสารสนเทศ ให้มี
ความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ที่นำมาใช้ประโยชน์และในการพัฒนา งานด้านทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการพัฒนาและสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
2.2 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ และเผยแพร่
ต่อสาธารชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน
2.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละเครือข่ายมีทักษะ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
สามารถนำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความเชื่อมโยงได้หลายรูปแบบทุกสถานการณ์
3. เป้าหมาย
3.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
3.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ทุกกลุ่ม/
หน่วย
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) * ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
จำนวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 130 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 130 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
30 บาท = 130 คน * 60 บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าพิธีการ
ในการประชุม
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

7,800

-

-

7,800

2,200

-

-

2,200

10,000

-

-

10,000

-

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีความพึงพอใจต่อการรับบริการข้อมูล
ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(2) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
(3) งานประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ต่อสาธาร
ชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทีม่ ีความทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน และ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งภายใน
และภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว
(4) การเผยแพร่ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์
จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีจำนวน
เพิ่มขึ้นและรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและลดการขาดแคลนบุคลากร
ของหน่วยงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

1. สังเกตการณ์
2. ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

- การทดสอบความรู้ก่อน
และหลังอบรม/ประชุม

- แบบทดสอบความรู้ก่อน
และหลังอบรม/ประชุม

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 หน่วยงานมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ .
8.2 หน่วยงานมีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เผยแพร่ต่อสาธารชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ที่มีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน
8.3 การประชาสัมพันธ์และการจัดข้อมูลข่าวสาร ได้รวดเร็วถูกต้อง
8.4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละเครือข่ายมีทักษะ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถ
นำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความเชื่อมโยงได้หลายรูปแบบทุกสถานการณ์
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34. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางรำเพย ทินกระโทก
ตำแหน่ง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
2. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
3. นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
4. นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย รัฐบาลได้จ ัดทำยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพคนใน
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก "ยับยั้ง" และ "สร้างความตระหนักรู้"
เพื่อป้องกันการทุจริตที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด
"โรงเรียนสุจริต"เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ชื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ ก ั บเยาวชนส่ ว นใหญ่ ของประเทศ ให้ เป็ นพลเมื องที ่ ม ี ค ุ ณภาพในอนาคต ได้ ตระหนั กในความสำคั ญ ของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความชื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน"โดยการ"ปลูก"
และ "ปลุก" จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนนสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่ง เสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อปฏิรู ป
"พลเมืองไทยในอนาคต" ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่ง
ตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2
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แห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564)
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรจุตาม
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิซอบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 210,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. การขั บ เคลื ่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต
ศึ ก ษา (Anti Corruption Education)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
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(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

-

-

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

40,000

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

40,000

กิจกรรมหลัก
2.การขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
3. การพั ฒ นาระบบการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงิน
งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ (ITA
Online) และ พัฒนาที่ปรึกษาการบระ
เมิน (ITA Online) ระดับสถานศึกษา
4. ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาในการ
ต่อต้านการทุจริต
5. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพร้อม
ระบบบริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

30,000

-

-

10,000

-

10,000

30,000

-

80.000

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
(1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ - ประเมินตามตัวชี้วัด
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
(2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ - ประเมินตามตัวชี้วัด
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

100,000

100,000

30,000
100,000

210,000

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
8.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
8.3 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index CP) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุม่ งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
งบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ และยังเป็นเครื่องมือในการบริหาร
งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อกำหนดอื่นใดของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด การดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นสำคัญ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จึงได้จัดทำโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ ของสถานศึกษา
ในสังกัด มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหา
แนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน
2.4 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดรวดเร็วเป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล
3. เป้าหมาย
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน
3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน
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4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารงบประมาณ การเงิน
และพัสดุภาครัฐ
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/
ศึกษาดูงาน
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

50,000

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

5,000

55,000

35,000

5,000

100,000

-

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้รวดเร็ว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ร้อยละ 100 ของโรงเรีย นมี การเบิก จ่ า ย
งบประมาณมี ค วามถู ก ต้ อ ง ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

-

80,000

เครื่องมือการประเมิน

- จัดทำแบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลัง
ประชุม

- แบบทดสอบความรู้

- ติดตามการจัดซื้อของ
แต่ละโรงเรียนมีความ
ถูกต้อง

- แบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

- ตรวจสอบเอกสาร
- แบบติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง การเบิกจ่ายงบประมาณ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ
ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.2 การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด
มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางราตรี ฉันทพจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. จ่าเอกพชร รักษ์มณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
.
3. นางพัฒน์นรี ผาทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้น
ความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิ ดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วน
ร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน
การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ และมุ่งสัมฤทธิผลในการขับเคลื่อนภายใต้แนวทาง
พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา “ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและ
คุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2.3 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2579)
นโยบายรั ฐ บาล จุ ด เน้ น /นโยบายกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561
– 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564) และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2565) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
3. เป้าหมาย
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสอดคล้องตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 โรงเรียนในสังกัดนำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สู่การปฏิบัติได้เหมาะสมตามบริบทพื้นที่
3.4 การดำเนินการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 226,950.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 100,000.- บาท
6.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น จำนวน 126,950.- บาท
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

1. การจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2566
2. การรายงานระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน
(e-budgeting)
3. การดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น สู่เป้าหมายความสำเร็จ
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบตั ิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
4.2 จ้างเหมาบริการจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. การรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100 ของการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ให้
สามารถดำเนินการไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดนำแผน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียน

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

5,000

-

5,000

10,000
10,000

2,000

5,500

10,000

83,500

101,000

93,450

7,500

5,000

-

105,950

10,000
-

105,450

-

-

-

18,000

15,000

88,500

วิธีการประเมิน
กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผล

226,950

เครื่องมือการประเมิน
- แบบสอบถาม
- สังเกต
- สัมภาษณ์

ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการ - แบบสอบถาม
ประจำปี ของโรงเรียน
- แบบรายงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
การสอนและพัฒนาผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100 ของการดำเนินการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการประเมิน
กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผล

เครื่องมือการประเมิน
- แบบรายงานตาม สพฐ. กำหนด
- แบบรายงานตาม ศธ. กำหนด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหาร
จัดการและดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 –
2579) นโยบายรัฐบาล จุดเน้น/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561 –
2565 (รอบปี พ.ศ. 2564) และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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37. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีพันธกิจคือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 เป้าหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การ มีการกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กำหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ, สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด , สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology), สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา, สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา เพื่อ
สนองนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
2.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
3. เป้าหมาย
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน
3.3 ผู้บริหารศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จำนวน 70 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทั ล
ทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ทางการศึกษา (Big Data)
- จัดประชุมทางไกลพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา
2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน
2 คน 2 วัน และประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
จำนวน 3 วัน
2. การพัฒนาระบบ Cloud
Computing สำหรับเว็บไซต์ สพท., รร.
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart
Area)
- ค่าเช่า VPS และโดเมนสำหรับ
เว็บไซต์ สพท. Smart Area, Smart
School เดือนละ 2,500 บาท
3. การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารและการ
สื่อสาร (Smart School)
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา Smart
School จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
Smart School ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 2 วัน
รวม
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รวม

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

10,000

10,000

15,000

15,000

50,000

7,500

7,500

7,500

7,500

30,000

5,000

5,000

10,000

20,000

22,500

27,500

32,500

100,000

-

17,500

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหาร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- การตรวจสอบจากการใช้
งานระบบฐานข้อมูล (Big
Data) และ Smart Area ,

- แบบสำรวจข้อมูล,แบบสอบถาม
- ระบบติดตาม Smart Area ,
Smart School

Smart School

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
8.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
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38. โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. นางสาวศรินยา สุขรมย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
2. นางสุนันท์ ภูอากิจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สำคัญ คือ การควบคุมการดำเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัด ให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่ง
สัญญาณเตือนความเสี่ยง ที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ การรายงานเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม และแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง แต่จะทำอย่างไร ผู้บริหารจึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และ
หน่วยงานในการกำกับดูแลได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนโยบายที่วางไว้อย่างจริงจังสม่ำเสมอ ดังนั้น หน่วย
ตรวจสอบภายใน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะใช้ให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดบรรลุถึงเป้าหมายที่
วางไว้ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี
และตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนิน งานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หน่วยตรวจสอบ
ภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายเงินมีหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
2.2 เพื่อให้การสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ และรัดกุม
2.3 เพื่อให้การสอบทาน การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
และนโยบายที่กำหนด
2.4 เพื่อตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุ้มค่า
2.5 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2.6 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสิน ใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์
3. เป้าหมาย
หน่วยรับตรวจ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหาร
งบประมาณ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังนี้
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3.1 งานด้านการตรวจสอบ
การตรวจสอบสถานศึกษา
(1) ตรวจสอบการเงินการบัญชี
(2) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) ตรวจสอบการดำเนินงาน
(3.1) ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)
(3.2) ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3.2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
- เงินอุดหนุนรายหัว
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(3.2.3) ค่าหนังสือเรียน
(3.2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(3.2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(3.2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(4) ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
3.2 งานด้านการตรวจสอบภายใน โดยการบูรณาการงานด้านตรวจสอบภายในร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.1 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติ ดต่ อเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่ว ยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ จ ่ า ย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19) สถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 500-1,000 คน) จำนวน 12 แห่ง
(2) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 ถึง 499 คน) จำนวน 4 แห่ง
(3) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)
จำนวน 4 แห่ง
3.2.2 งานที่ตรวจสอบตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการจ่ายเงินของ
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
3.2.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย 30 แห่ง)
(1) ตรวจสอบการเงินการบัญชี
(2) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พรบ.และระเบียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

-

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

10,000

5,000

5,000

20,000
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กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

10,000

5,000

5,000

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) ตรวจสอบการดำเนินงาน
(3.1) ตรวจสอบเงินอุดหนุนทีไ่ ด้รับ
จาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)
(3.2) ตรวจสอบเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3.2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
- เงินอุดหนุนรายหัว
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
(3.2.3) ค่าหนังสือเรียน
(3.2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(3.2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(3.2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
(4) ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ
ที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี
(2) ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ
(3) ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่รับตรวจ
(4) ร้อยละ 100 ของข้อเสนอแนะ
แนะนำที่ได้มีการนำไปปฏิบัติ

-

รวม

20,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินตามแบบรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัด

- แบบรายงานสรุปผล
การตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาในสังกัด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 แห่ง สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
8.2 สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามแนวปฏิบัติ และกำหนดการตามแผนปฏิบัติการ
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39. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนของหน่วยงาน
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวพัชรียา พลเยี่ยม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ประกอบกับการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่ม
มากขึ้นทำให้มีความต้องการในการใช้พลังงานสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรของประเทศเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้นั้นต้องนำทรัพยากรต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยผลิต ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะ การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติข องประเทศ อีกทั้งทางภาครัฐ มีการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆในสำนักงาน เช่น ระบบปรับ
อากาศระบบแสงสว่าง ระบบน้ำ การใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งภาครัฐควรตระหนัก
และ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานและควรใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและคุ้มค่า เพื่ อตอบสนองนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของภาครัฐด้านสาธารณูปโภค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้
กำหนดมาตร การลดพลังงาน และค่าสาธารณูปโภค ขึ้น เพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและ
เหมาะสม เกิดการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานของประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักและนำมาตรการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
3. เป้าหมาย
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง) ร้อยละ 10 ต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 10 ต่อปี
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลดค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไปรษณีย์)
ได้ร้อยละ 5 ต่อปี
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 1,290.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
กิจกรรมหลัก
รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. กิจกรรมลดพลังงาน : ไฟฟ้า
2. กิจกรรมลดพลังงาน :
น้ำมันเชื้อเพลิง
3. กิจกรรมลดกระดาษ

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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กิจกรรมหลัก

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

-

-

-

4. กิจกรรมลดค่าไปรษณีย์
5. กิจกรรมลดการใช้น้ำ
6. ป้ายลดพลังงาน
รวม

7. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
และค่าเป้าหมาย
(1) ค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ 10 ต่อเดือน เมื่อเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน
(2) ลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ
10 ต่อปี
(3) ลดค่าสาธารณูปโภค
(น้ำ ไปรษณีย์) ได้ร้อยละ 5 ต่อปี

1,290
1,290

วิธีการประเมิน

รวม
1,290
1,290

เครื่องมือการประเมิน

- วิเคราะห์เอกสาร

- แบบเก็บข้อมูลรายการเรียกเก็บ
ค่าไฟฟ้าและน้ำมันประจำเดือน

- วิเคราะห์เอกสาร

- แบบเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
กระดาษที่ใช้ในสำนักงาน
- แบบเก็บข้อมูลรายการเรียกเก็บ
ค่าน้ำและค่าไปรษณีย์ประจำเดือน

- วิเคราะห์เอกสาร

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย และ
นำงบประมาณที่ลดได้ไปใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8.2 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้ความสำคัญในการใช้พลังงาน
และการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัด เหมาะสม เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
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40. โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
1. นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวพัชรียา พลเยี่ยม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ :
1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลเมืองที่มี
คุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ และมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายสร้างความตระหนัก
ให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาการ ดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้น ที่ของ
หน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะ
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชนและประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะ
2.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักและนำมาตรการการบริหารจัดการลดและ
คัดแยกขยะถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและนำไปสู่
การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
3. เป้าหมาย
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
5. สถานทีด่ ำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6. งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

185

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. การประชุมการบริหารจัดการลดและ
คัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 2 ครั้ง/ปี
2. กิจกรรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการลด
และคัดแยกขยะ
3. กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
ในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
4. กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
5. กิจกรรมลดการใช้แก้วพลาสติก
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (บาท)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. - ธ.ค. 64)

(ม.ค. - มี.ค. 65)

(เม.ย. - มิ.ย. 65)

(ก.ค. - ก.ย. 65)

-

2,100

-

3,000

-

รวม

2,100
2,800

4,200

-

5,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,100

2,800

2,100

10,000

7.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
วิธีการประเมิน
และค่าเป้าหมาย
1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ทำแบบทดสอบความรู
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความรูความ ความ เข้าใจ
เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการลดและคัด
แยกขยะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. บุ ค ลากรสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา 2. การสังเกตพฤติกรรม
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพฤติกรรม
แสดงออกถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
จัดการลดและคัดแยกขยะ

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหาร
จัดการลดและคัดแยกขยะจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดดี ้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
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188

189

190

191

192

193

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

195

196

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพป.หนองคาย เขต 2

คณะผู้จัดทำ


ที่ปรึกษา
นายวรรณชัย บุสนาม
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
นางราตรี ฉันทพจน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน



คณะทำงาน
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบริหารงบประมาณ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ 482/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564



รวบรวมข้อมูล ออกแบบปก และจัดพิมพ์
จ่าเอกพชร รักษ์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพัฒน์นรี ผาทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชยพล กัติยบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์
พนักงานพิมพ์ดีด



เรียบเรียง
นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

