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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบตักิาร ประจ าป ี
        งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

............................ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี       
ท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการให้ส านักงานเขตพื้นท่ี     
ให้มีหน้าท่ีจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน           
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 3/2564  เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ให้น าแผนไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ้

ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 

      (นายอนุกูล  ทองนุ้ย) 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2    
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ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 2563 ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการศึกษา    
ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภายใต้บริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนา การศึกษาสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด ท่ีก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี ้  
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และระดับสถานศึกษา        
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

                                                      ............................................... 
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สำรบัญ 
 
 
                   หน้ำ 
ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564         1 
ค ำน ำ              2 

ส่วนที่ 1 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ          5 
- โครงสร้างการบริหาร           7 
- สภาพทั่วไป             8 
- การศึกษาสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  22 

ส่วนที่ 2  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ             32 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         33 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2561-2580         34 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12       37 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ          39 
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ          41 
- นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    44 
- ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร      56 

ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564      47 
- วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก จุดเน้นส านักงานเขตพื้นท่ี  .................................. 48 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา           49 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จ           50 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 
                 หน้ำ 
 
ส่วนที่ 4 รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564      53 

- ส่วนท่ี 1 ค่าใช้จ่ายประจ าพื้นฐาน         55 
- ส่วนท่ี 2 โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ………. 56 

  

ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ         62 
- กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย …………………………………………………………………………… 63 
- ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ………………………………………………………………………. 64 

ภำคผนวก               65 
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ............... 66 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1  (โครงการท่ี 1  –  โครงการท่ี 4) 67 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2  (โครงการท่ี 5  –  โครงการท่ี 10) 88 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3  (โครงการที่ 11 – โครงการท่ี 12) 111 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4  (โครงการท่ี 13 – โครงการท่ี 16) 121 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5   (โครงการท่ี 17 – โครงการท่ี 18) 138 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6   (โครงการท่ี 19 – โครงการท่ี 31) 145 
- ค าสั่ง สพป.สน.2 ที่ 300  /2563         190 
- ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 194 
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ส่วนที่ 1 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 1 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

ภำรกิจ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ท่ีอยู่
ในส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีอ านาจหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติม                 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560  ดังนี ้

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม   
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการ
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

-งานธุรการ 

-งานวินัย อุทธรณ์ รอ้งทุกข ์
-งานคด ี
-งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- งานธุรการ 
- กลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบัญชี 
- กลุ่มงานตรวจสอบการด าเนินงาน 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

กลุ่มพัฒนำคร ู
และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

-งานสารบรรณ 
-งานช่วยอ านวยการ 
-งานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดล้อม 
-งานยานพาหนะ 
-งานจัดระบบบริหาร
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
-งานกาประสานงาน 
-งานเลือกตั้งและสรร
หากรรมการและ
อนุกรรมการ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานสวัสดิการ
สวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
-งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

-งานธุรการ 
-งานข้อมูลสารสนเทศ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิเคราะห์
งบประมาณ 
-งานติดตามประเมิน
และรายงานข้อมูล 
 

- งานธุรการ 
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล 
- งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการจัด
การศึกษา 
- งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานบูรณาการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- งานฝึกอบรมการพัฒนา
ก่อนแต่งต้ัง 
- งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
- งานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- งานส่งเสริม สนับสนุน 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- งานด าเนินการเกี่ยวกับ
การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ 
-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และเสริมสร้างระบบ
เครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- งานธุรการ 
- งานวางแผน
อัตราก าลัง การ
ก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหาบรรจุ 
แต่งต้ัง ย้าย โอนฯ 
- งานบ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 

-งานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 

-งานศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัยพัฒนาหลักสูตรการ
สอน 

-งานวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

-งานวิจัยมาตรฐาน
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
-งานศึกษาพัฒนาส่ือ

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
-งานเลขานุการ 

-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯสถาบันสังคมอื่น 
-งานประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการฯ 
-งานส่งเสริมการแนะแนว และงาน
กิจการนักเรียน 
-งานส่งเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและ
งานโครงการอันเนื่องมาจากรพราช
ด าริ 
-งานประสานการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด 
-งานวิเทศสัมพันธ์ 
-งานประสานส่งเสริมแห่งเรียนรู้ 
-งานประสานส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนฯ 

-งานธุรการ 
-งานบริหารการเงิน 
-งานบริหารบัญชี 
-งานบริหารงานพัสดุ 
-งานบริหารสินทรัพย์ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
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สภำพท่ัวไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการอ าเภอสว่างแดนดิน  
ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร เป็น 1  ในจ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังหมดจ านวน  
225  เขตของประเทศไทยได้จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พุทธศักราช 2546  ในวันท่ี 7  กรกฎาคม 2546  โดยใช้สถานท่ีและอาคารส านักงานของส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอสว่างแดนดินอ าเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรับผิดชอบจัดการศึกษาใน 7  อ าเภอ คือ  
อ าเภอเจริญศิลป์  อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอพรรณานิคม  อ าเภอส่องดาว อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ และอ าเภอ
สว่างแดนดิน ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี  917 หมู่ท่ี 11 ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เลขรหัส
ประจ าบ้าน 4786-000034-2  ศูนย์ราชการอ าเภอสว่างแดนดินอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ประมาณ  603  
กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางหรือศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  83  กิโลเมตร 

อำณำเขต 

 ทิศเหนือ    อ าเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ าเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้     อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   อ าเภอค าตากล้า   จังหวัดสกลนคร 
       อ าเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
       อ าเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 
       อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 
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แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริกำร และจ ำนวนโรงเรียน 
 

 
เขตพื้นที่บริกำร 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบด้วย อ าเภอสว่างแดนดิน   อ าเภอพัง
โคน อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอส่องดาว อ าเภอเจริญศิลป์  รวม 7  อ าเภอ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเขตพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงมีสภาพเป็นป่าละเมาะส่วนใหญ่เป็นพวกป่าแดง
โปร่ง มีไม้เต็ง ไม้รัง พลวง อ าเภอสว่างแดนดินบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วม มีแม่น้ าสงครามผ่าน ซึ่งใช้ท านาและท่ี
ราบระหว่างหุบเขามีสภาพพื้นท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอ าเภอนิคมน้ าอูน วาริชภูมิ ส่องดาว มีล าธารและล า
ห้วย อันเกิดจากเทือกเขาหลายแห่ง และป่าไม้ เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม 
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ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ภูมิอากาศ จัดอยู่ในประเภทเฉพาะฤดูแบบฝนเมืองร้อนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จะมีอากาศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศ
แห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ช่วงต่อระหว่างฤดูมรสุมท้ังสองตรงกับฤดู เป็นระยะเวลาท่ี
แสงอาทิตย์ก าลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรข้ึนไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดินจะสะสมความร้อนไว้ ท าให้อากาศร้อน ฟ้า
หลัวและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นครั้งคราว 

สภำพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 อาชีพหลักของประชาชน คือ เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน ซ่ึงพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ ได้แก่  ข้าว  
ยางพารา อ้อย เป็นต้น รองลงมาคือ การเลี้ยงสัตว์ การประมงน้ าจืด มีการจัดงานประเพณีท่ีเป็นวัฒนธรรมสืบทอด
กันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน เช่น งาน
ประเพณีบุญบั้งไฟเซิ้งผีโขน อ าเภอพังโคน งานวันภูไทร าลึก อ าเภอวาริชภูมิ ประเพณีวันอาสาฬหสักการะสังเวชนีย
สถานท่ีส่องดาว วัดถ้ าพวง อ.ส่องดาว  งานบุญประเพณี ข้าวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอมออนซอนผ้าย้อม
คราม  อ าเภอสว่างแดนดิน งานนมัสการหลวงพ่อองค์ด า และงานประเพณีลอยกระทง อ าเภอเจริญศิลป์   

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูลสถำนศึกษำ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการจัดการศึกษา จ านวน 7  อ าเภอ   
และ 20  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี  1     แสดงจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมขนำดของโรงเรยีน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรยีน 
จ ำนวนโรงเรียน

ขนำดเลก็ 
 (1-120)            

จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดกลำง 

 (121-500) 

จ ำนวนโรงเรียน
ขนำดใหญ่  

(501 -ขึ้นไป)            
เจรญิศิลป ์ 27 13 12 2 
นิคมน้ าอูน 8 1 7 - 
พรรณานิคม 54 31 21 2 
พังโคน 29 17 11 1 
วารชิภูม ิ 27 12 15 - 
สว่างแดนดิน 88 51 35 2 
 ส่องดาว 22 11 11 - 

รวม 255 136 112 7 

 
แหล่งที่มา: ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานขอ้มูล DLICT 
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ตำรำงท่ี  2   แสดงสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับกำรจดักำรศึกษำ รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2563 

อ ำเภอ ปฐมวัย - ประถมศึกษำ 
 

ปฐมวัย – มัธยมศกึษำ            
       ตอนตน้ 

 
ปฐมวัย – มัธยมศึกษำ             
             ตอนปลำย 

รวม 

เจริญศิลป์ 15 11 1 27 
นิคมน้ ำอนู 5 3 - 8 
พรรณำนิคม 40 14 - 54 
พังโคน 24 5 - 29 
วำริชภูม ิ 22 5 - 27 
สว่ำงแดนดิน 74 14 - 88 
ส่องดำว 14 8 - 22 

รวม 194 60 1 255 

แหล่งที่มา: ข้อมูล  10 กรกฎาคม  2563  กลุ่มงานช้อมูล DLICT 

ตำรำงที่  3  แสดงจ ำนวนโรงเรียน แยกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียน 
  ปกีำรศึกษำ 2562 – ปีกำรศึกษำ 2563 

              
ที ่

ขนำดโรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

(คน) 

2562 2563 

จ ำนวน 
โรงเรียน 

จ ำนวน 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

จ ำนวน 

ร้อยละ 
นักเรียน (คน) นักเรียน (คน) 

1 ขนาดท่ี 1 1 -120 140 9,493 25.22 136 9,039 24.09 

2 ขนาดท่ี 2 121 -200 69 10,672 28.35 72 11,059 29.47 

3 ขนาดท่ี 3 201-300 21 5,016 13.33 24 5,788 15.42 

4 ขนาดท่ี 4 301-500 18 6,425 17.07 16 5,707 15.21 

5 ขนาดท่ี 5 501-1,500 6 4,355 11.57 6 4,343 11.57 

6 ขนาดท่ี 6 1,501-2,500 1 1,680 4.46 1 1,588 4.23 

7 ขนาดท่ี 7 2,501 ข้ึนไป - - - - - - 

รวม 255 38,506  255 37,524 100 

แหล่งที่มา: ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2562   ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานขอ้มูล DLICT 

 

 



ห น ้ า  | 12 

 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

 

ตำรำงที่  4   แสดงจ ำนวนโรงเรียน แยกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ท่ี ขนำดโรงเรยีน 
จ ำนวนนักเรยีน 

(คน) 
จ ำนวนโรงเรยีน ร้อยละ จ ำนวนนักเรยีน (คน) 

1 ขนำดท่ี 1 1 -120  136 53.33 9,039 
2 ขนำดท่ี 2 121 -200 72 28.23 11,059 
3 ขนำดท่ี 3 201-300 24 9.41 5,788 
4 ขนำดท่ี 4 301-500 16 6.27 5,707 
5 ขนำดท่ี 5 501-1,500 6 2.35 4,343 
6 ขนำดท่ี 6 1,501-2,500 1 0.39 1,588 
7 ขนำดท่ี 7 2,501 ขึ้นไป - - - 

รวม 255  37,524 

แหล่งที่มา: ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม  2563 กลุ่มงานช้อมูล DLICT 

 

ตำรำงที่    5   จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด  ปีกำรศึกษำ  2559 – 2563 

ขนำดโรงเรยีน 
ปีกำรศึกษำ 

2559 2560 2561 2562 2563 

   นักเรียน  1-20 คน 7 11 10 8 7 
   นักเรียน  21-40 คน 20 17 17 18 18 
   นักเรียน  41-60 คน 27 21 28 29 25 
   นักเรียน  61-80 คน 30 38 32 33 40 
   นักเรียน  81-100 คน 36 26 30 30 29 
   นักเรียน  101-120 คน 23 31 23 22 17 

รวม 143 144 140 140 136 

แหล่งที่มา: ข้อมูล DMC 25596 – 2563 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ตำรำงที่    6   สรุปประเภทโรงเรียนตำมโครงกำร  ปีกำรศึกษำ 2563 

ท่ี ประเภท/โครงกำร 
จ ำนวน 

(โรงเรียน) 
ร้อยละ หมำยเหต ุ

1 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 61  23.93  
2 โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรยีนไม่เกิน 120 คน ) 136 53.34  
3 โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำร ิ 1 0.40 โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปลิง 

4 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 1 0.40 โรงเรียนบ้ำนหนองแวง
ประชำรำษฎร์อ ำนวย 

5 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 49 19.22  

ศูนย์เครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จ ำนวน 20 ศูนย ์

ล ำดับ ศูนย์เครือข่ำย อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนครู/
บุคลำกร 

1 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 1 เจริญศิลป ์ 15  1,967  160  159 

2 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 2 นิคมน้ าอูน 9 1,398  85  115 

3 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 3 พรรณานิคม 14 1,649  133  170 

4 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 4 พรรณานิคม 15 2,423  165  198 

5 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 5 พรรณานิคม 16  2,071  145  173 

6 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 6 พรรณานิคม 9 1,068  77  91 

7 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 7 พังโคน 15 2,511  158  180 

8 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 8 พังโคน 14  1,560  117  131 

9 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 9 วาริชภมู ิ 14  1,421  120  130 

10 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 10 วาริชภมู ิ 13  1,950  114  156 

11 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 11 ส่องดาว 12  1,912  125  154 

12 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 12 ส่องดาว 10  1,237  92  116 

13 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 13 สว่างแดนดนิ 12  1,653  107  122 

14 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 14 สว่างแดนดนิ 14  1,271  112  114 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ล ำดับ ศูนย์เครือข่ำย อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนครู/
บุคลำกร 

15 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 15 สว่างแดนดนิ 12  2,076  110  146 

16 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 16 สว่างแดนดนิ 16  1,703  139  137 

17 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 17 สว่างแดนดนิ 14  1,439  120  130 

18 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 18 สว่างแดนดนิ 11  4,007  174  230 

19 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 19 สว่างแดนดนิ 9 1,086  83  85 

20 ศูนย์เครือขา่ยการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ 20 เจริญศิลป ์ 11  3,122  139  204 

แหล่งที่มา: ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม  2563 กลุ่มงานช้อมูล DLICT 

ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำน 

ตำรำงที่ 7 : ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำน  จ ำแนกตำมกลุ่มงำน 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
(คน) บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 

(คน) 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  
3 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 4 4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 1 

5. ศึกษานิเทศก์ 18 6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 

7. กลุ่มอ านวยการ 5 8. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 1 

9. กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 10. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 7 

11. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 12. หน่วยตรวจสอบภายใน 2 

13. กลุ่มกฎหมายและคดี 1 14. ลูกจ้างประจ า 3 

15. ลูกจ้างชั่วคราว 13   

รวมทั้งสิ้น    77  คน 

 แหล่งที่มา : : ข้อมูลสารสนเทศ 2563  กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ 23  พฤศจิกายน  2563 
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ข้อมูลบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ตำรำงที่ 8  จ ำนวนบุคลำกร ในสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยอ ำเภอ  (ข้อมูล ณ ตุลำคม 2562 ) 

อ ำเภอ 
ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ข้ำรำชกำรคร ู รวมท้ังหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
พรรณำนิคม  34   16   50   -     2   2   94   319   413   128   337   465  

พังโคน  15   8   23   2   1   3   52   151   203   69   160   229  

วำริชภูม ิ  18   5   23   -     -     -     48   146   194   66   151   217  

สว่ำงแดนดิน  59   25   84   4   -     4   193   489   682   256   514   770  

ส่องดำว  17   5   22   -     -     -     55   127   182   72   132   204  

นิคมน้ ำอูน  8    8   -     -     -     19   53   72   27   53   80  

เจริญศิลป์  18   5   23   3   3   6   90   188   278   111   196   307  

รวม 169   64   233   9   6   15   551  1,473   2,024   729   1,543   2,272  
 

แหล่งที่มา: : ข้อมูลสารสนเทศ 2562  กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ  23 พ.ย.  2563 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
1. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 1. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-Net ปีกำรศึกษำ 2562 

ในการด าเนินงานตามโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนทุกคนและทุกสังกัด ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 5,374 
คน และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1,751 คน โดยได้รับงบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อ สทศ. จ านวนเงิน 602,808 บาท โดยท าการทดสอบในวันท่ี 1 – 2 กุมภาพันธ์ 
2563 ซึ่งผลการทดสอบปรากฏตามตาราง 1 และ 2 ดังนี ้

ตำรำง 9 เปรยีบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET ระหวำ่งปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2562  ป.6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำง +/- ควำมหมำย 
ภาษาไทย 53.43 47.42 -6.01 ลดลง 
คณิตศาสตร์ 33.79 30.54 -3.25 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 38.16 33.89 -4.27 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 33.53 29.14 -4.39 ลดลง 

เฉล่ียรวม 39.73 35.25 -4.48 ลดลง 
แหล่งที่มา: กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 จากตาราง 9 พบว่าส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัดท่ีเข้าสอบในปีการศึกษา 2562 จ านวน 3,459 คน เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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35.25 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -4.48 โดยเรียงล าดับผลต่างจากน้อยไปหามาก ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ดังนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง -3.25 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง -4.27 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยลดลง -4.39 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลต่างมากท่ีสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยลดลง -6.01 

ตำรำง 10 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2562  ม.3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำง +/- ควำมหมำย 

ภาษาไทย 50.58 52.74 2.16 เพิ่มข้ึน 
คณิตศาสตร์ 25.98 22.68 -3.30 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 35.20 29.12 -6.08 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 26.14 28.78 2.64 เพิ่มข้ึน 
เฉล่ียรวม 34.48 33.33 -1.15 ลดลง 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

  จากตาราง 10 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัดท่ีเข้าสอบในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,227 คน เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-
NET ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.33 
ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -1.15 โดยเรียงล าดับผลต่างจากน้อยไปหามาก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +2.64 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +2.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง -3.30 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีผลต่างมากท่ีสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง -6.08 

2. กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 (ประเมินผลสอบ) 
 ในการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน : NT ปีการศึกษา 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ปีการศึกษา 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จ านวนเงิน 121,110 บาท มีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 ซึ่งผล
การทดสอบปรากฏตามตาราง 3 ดังนี้ 
ตำรำง 11 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ NT ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2562   ป.3 

ควำมสำมำรถที่ประเมิน 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ผลต่ำง +/- ควำมหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ด้านภาษา /ภาษาไทย  53.39 45.99 -7.40 ลดลง 
ด้านค านวณ/คณิตศาสตร์  49.94 47.78 -2.16 ลดลง 
ด้านเหตุผล 47.31 - - - 

รวม 50.21 46.89 -3.32 ลดลง 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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  จากตาราง 11 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัดท่ีเข้าสอบในปีการศึกษา 2562 จ านวน 4,030 คน เนื่องจากปีการศึกษา 2562 มี
การปรับรายวิชาสอบ จากปีการศึกษา 2561 ซึ่งประเมินความสามารถผู้เรียน 3 ด้าน/วิชา ได้แก่ ด้านภาษา ด้าน
ค านวณ และด้านเหตุผล ในปีการศึกษา 2562 ปรับให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็น 2 ด้าน/วิชา 
ได้แก่ ด้านภาษาไทย และ ด้านคณิตศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ   
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.89 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2561 
เท่ากับ -3.32 โดยเรียงล าดับผลต่างจากน้อยไปหามาก ตามความสามารถแต่ละด้าน/วิชา ดังนี้  ความสามารถ
คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยลดลง -2.16  และความสามารถด้านภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยลดลง -7.40 

3. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 

 
แหล่งที่มา:  รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน 
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2.ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
1. ผลประเมินตวัช้ีวดัตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ของ สพฐ. (ประเมินผลตำมระดับคุณภำพ) (KRS) 
ปีงบประมำณ 2562 

ท่ี 
ยุทธศำสตร์ 

(นโยบำย/ตวัช้ีวัด) 
ระดับ

คะแนน 
ระดับคุณภำพ 

1 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 4.00 ดีมาก 

2 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.89 ดีมาก 

3 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

4 นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 

4.71 ดีเยี่ยม 

5 นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.33 ดีเยี่ยม 
 คะแนนเฉล่ียรวม 4.39 ดีเยี่ยม 

แหล่งที่มา:  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

2. ผลกำรติดตำมประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (ARS) 

ที ่
ยุทธศำสตร ์

(นโยบำย/ตัวช้ีวัด) 
ระดับ

คะแนน 
ระดับคุณภำพ 

1 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการคศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ ๓.๐๐ ด ี

2 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันของ
ประเทศ 

- ไม่ประเมิน 

3 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ๓.๗๕ ดีมาก 

4 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคณุภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 

๓.๒๐ ด ี

5 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๐๐ ปรับปรุง 

 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา ๒.๕๐ พอใช ้

 คะแนนเฉล่ียรวม ๖ นโยบำย 3.22 ด ี

แหล่งที่มา:  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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3. ผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ที ่ มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

๑ มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ดีมาก 
๒ มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดี 
๓ มาตรฐานท่ี ๓ สัมฤทธิ์ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
                                      เฉลี่ย ดีมาก 

แหล่งที่มา:  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

 

3.ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 
โครงกำร/กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563 

ล ำดับท่ี โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณท่ี

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

1 
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

15,000 15,000 นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 

2 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตร
จิตอาสา ๙๐๔  “หลักสูตรพื้นฐาน” 

15,000 15,000 นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 

 
 รวม 30,000  30,000   

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1 การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

100,000 100,000 นางรุ่งนภา  บุราณสาร 

2 งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 - 
2563  

999,530 499,610 นายพศินุพงษ์ วัชรเสถียร 

 
 รวม 1,099,530  592,138   

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1 
การเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 975,600 180,966 

นายวิทวัส พันธว์งศา        
และคณะ 
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ล ำดับท่ี โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณท่ี

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

2 
การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 880,000 20,000 

นายค ารณ ดินแดง           
และคณะ 

3 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 300,000 93,630 

น.ส.ขวัญตา สุรินทร์         
และคณะ 

4 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ระบบแนะน าส ารับอาหาร
กลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch   

30,000 30,000 นางวิไลวรรณ โง่นแนน่ 

 
 รวม 2,185,600 481,719   

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

1 การจดัท าข้อมูลนักเรียนยากจนผา่นระบบสารสนเทศ 89,500 78,000 
นางเกษมณ ี บตุรน้อย      
นายดนยั ศรีวงษา 

3 พัฒนาบุคลากรดา้นระบบสารสนเทศทางการศึกษา 130,200 59,400 นายดนยั ศรีวงษา 

 
 รวม 219,700  137,400   

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 การต่อยอดขยายผล พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน
การจดัการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
เพื่อขยายผลความรู้ดา้นการจดัการขยะ ลดใช้พลังงาน 
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่การปฏิบตัิในสถานศึกษา
และชุมชน (โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ) 

122,700 122,700 
น.ส.นิภาพร ขันธวิชัย       
และคณะ 

 
 รวม 122,700  122,700   

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

1 การประชุม คณะผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต  2 

199,800 199,800 น.ส.อัจฉรินทร์ ศรีสร้อย 

2 

ยกย่องเชิดชูเกยีรติขา้ราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจ้างประจา้ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจ้าปี
งบประมาณ  ๒๕๖3 

300,000 150,000 
นางสุรีย์พร ปาละศานต์    
และคณะ 

3 
การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2561-
2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) และแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

45,000 44,910 นางเพียงพธู  ธิโสภา 

4 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ห้องประชุมรวมใจ 50,000 50,000 นายดนยั ศรีวงษา 
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ล ำดับท่ี โครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณท่ี

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

สามัคค ี

5 
โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 

68,000 67,460 
น.ส.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์   
และคณะ 

6 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 179,670 179,670 นางนภสร  มีระหันนอก 

 
 รวม 842,470  692,340   

 
รวมท้ังสิ้น 4,500,000  2,026,297   

แหล่งที่มา:  รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

3.  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
3.1 ผลกำรติดตำมนักเรียนเข้ำเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเภท/รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหต ุ

1 จ านวนเด็กท่ีเกิดปี 2556 (อายุ 6 ปี) ท่ีจะเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

4,106 100  

2 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ 4,106 100  
3 ไม่สามารถเกณฑเ์ด็กเข้าเรียนได ้ - -  

แหล่งทีม่า:  รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

3.2 ผลกำรติดตำมนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2562  
ล ำดับที ่ ประเภท/รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหต ุ

1 จ านวนนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 1,744 100  
2 จ านวนนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีประกอบอาชพี และอื่นๆ - - , 
 รวม 1,744 100  

3 จ านวนนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาต่อ  1,102 84.57  
4 จ านวนนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีประกอบอาชีพ และอืน่ๆ 201 15.43  

 รวม 1,303 100  
5 จ านวนนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาต่อ 11 100  
6 จ านวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีประกอบอาชีพ และอืน่ๆ - -  

 รวม 11 100  
แหล่งที่มา:  รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 กลุ่มงานตดิตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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กำรศึกษำสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อม

ขององค์กร โดย SWOT Analysis และ กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมกับ
องค์กรในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ ในปีงบประมาณ 2564  

กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix  
เป็นการน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ท่ีได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

และภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มาท าการจับคู่เข้าด้วยกัน โดยท่ีสามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์
ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 

รูปแบบกลยุทธ์ของTOWS Matrix ประกอบไปด้วย 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 

เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหวา่งสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือการใชจุ้ดแข็งข้อได้เปรียบของเราผสมกับโอกาสที่ดีเพือ่น ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธเ์ชิงรุกส าหรับองค์กร  

กลยุทธ์แนวทำงแก้ไข (WO Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหวา่งสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางบวก (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชนจ์ากโอกาสที่ดีเพือ่มาปิดจุดออ่นจุดด้อยขององค์กรหรือ
ท าให้จุดออ่นนั้นลดลง  

กลยุทธ์แนวทำงตั้งรับ (ST Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหวา่งสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางลบ (Threat) เปน็การน าจุดแข็งข้อได้เปรียบขององค์กรมาปอ้งกันอุปสรรคซึ่งก็คือเป็นการใชจุ้ดแข็ง
เพื่อลีกเลี่ยงอุปสรรค  

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหวา่งสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat) เป็นกลยุทธ์เพื่อการลดจุดออ่นและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเป้าหมายหลัก
คือการป้องกันหรอืหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าท่ีเป็นอยู่   

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยเทคนิค SWOT Analysis ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกนคร เขต 2 ได้ก าหนดประเด็นใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ 
และด้านประสิทธิภาพ  ในกำร กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ได้ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเป็น กล
ยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงแก้ไข ดังนี ้

กลยุทธ์เชิงรุก  
ด้ำนควำมปลอดภัย  

- ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินการของศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 

ด้ำนโอกำส 
- พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
 

https://www.tereb.in.th/erp/swot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.tereb.in.th/erp/swot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
ด้ำนควำมปลอดภัย  

- เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนเพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดี 
ด้ำนโอกำส  

- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
- ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่รูปแบบการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learnning) 
ด้ำนคุณภำพ  

- เพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่เน้นความแตกต่างของผู้เรียน 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
- จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ดิจิตัลของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร 
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ด้ำนควำมปลอดภยั 
จุดแข็ง (S: Strengths) 

S1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยของ
นักเรียน 
S2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักและเมตตาต่อนักเรียน 

S3  สถานศึกษามีระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

S4  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีโครงการเกี่ยวกับสุขภาวะและความปลอดภัยของ
นักเรียน เชน่ โครงการว่ายน้ าเพือ่ชวีิต โครงการโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ โครงการ
โรงเรียนปลอดภัย เป็นต้น 

S5  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลอืนักเรียน และมี
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ี 
S6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยของ
นักเรียนชัดเจน 
S7  สถานศึกษาตั้งอยูน่อกพื้นท่ีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย 

จุดออ่น (W: Weaknesses) 

W1  ขาดแคลนอัตรานักภารโรง ส่งผลตอ่การดูแลซอ่มแซม บ ารุงรักษา อาคารเรยีน 
อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมท่ัวไป 
W2  งบประมาณในการด าเนนิการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวกับการเสริมสรา้งความปลอดภัยไมเ่พียงพอ 
W3  อาคารเรียน อาคารประกอบ ของสถานศึกษาบางแหง่ช ารุด ทรุดโทรม ไม่มั่นคง
แข็งแรง 

W4  สถานศึกษาบางแห่งขาดระบบการจัดการด้านสุขภาวะและสุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น กาจัดการขยะ ถนนไร้ฝุ่น ความสะอาดของอาคารสถานท่ี ห้องสว้ม 
โรงอาหาร ท่ีแปรงฟัน เป็นตน้ 

W5  ครูผู้สอนบางสว่นขาดความรู้ ความสามารถในการใหค้ าปรึกษาส าหรับนักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มเสี่ยง   

โอกาส (O: Opportunities) 

O1  มีโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนในด้านความปลอดภยัจากภาคีเครือข่าย เช่น 
โครงการครู DARE โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปปช.ชมุชน เป็นต้น 
O2  ชมุชนและผู้ปกครองให้ความส าคญัและความร่วมมือในการจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภัย 

O3  หนว่ยงานต้นสังกัดมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภยัภายในสถานศึกษาชัดเจน
และสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง 

O4  มีกองทุน ชว่ยเหลือ สนับสนุนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ส าหรับนักเรียน 

O5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารครอบคลุมท่ัวเขตพื้นท่ีการศึกษา 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) 
T2  รายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือนของครอบครวันักเรียนในเขตพืน้ท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ 
T3  ปัญหาการหย่าร้างของผูป้กครองนักเรียน 

T4  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชน 

T5  มีมลพษิทางอากาศท่ีเกิดจากภาคการเกษตรของประชาชนภายในพื้นท่ี 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ด้ำนโอกำส 
จุดแข็ง (S: Strengths) 
S1  สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา 
S2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 

S3  สถานศึกษามีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
S4  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีแผนการรับนักเรียนโดยมีฐานข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
S5  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
S6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการจัดระบบการเรียนรวมส าหรับเด็กพิการให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 
S7  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีโครงการส่งเสริมด้านโอกาสของนักเรียน เช่น  โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ
นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น 
S8  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดสรรงบประมาณส าหรับการรับส่งนักเรียน กรณีเรียนรวม 

จุดออ่น (W: Weaknesses) 

W1  มีโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีครไูม่ครบชั้นจ านวนมากสง่ผลให้นักเรียนขาดโอกาสใน
การได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

W2  สถานศึกษาสว่นใหญ่ขาดครูในวิชาเอกปฐมวัย และครูผู้สอนสว่นใหญ่สอน
ไม่ตรงตามวิชาเอก 

W3  ผู้ดูแลเด็กและพีเ่ลี้ยงเด็ก รวมท้ังสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
เด็กพิการไม่เพียงพอ 

W4  ครูผู้สอนบางสว่นไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนการสอนและขาด
ทักษะในการใช้สือ่เทคโนโลยท่ีีทันสมัย 
W5  กระบวนการคัดกรองเดก็นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสง่ผล
ต่อโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

O2  มี พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคบั พ.ศ.2545 ที่ให้โอกาสทางดา้นการศึกษาส าหรับประชากรในวยัเรียน 

O3  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ชว่ยสร้างโอกาสในการเรียนส าหรับนักเรียนทีม่ฐีานะ
ยากจน 
O4  มีระบบการจัดการศึกษาทางไกล (DLICT/DLTV) เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความเท่าเทียม ในการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน 

O5  มีภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนนุในด้านโอกาสทางการศึกษา เช่น มูลนธิิสถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

O6  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เอื้อต่อการสร้างอาชีพและรายได้ของนักเรียนและผู้ปกครอง 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินการด้านโอกาส เช่น โครงการ
พัฒนาทักษะอาชพี โครงการหารายได้ระหว่างเรียน เป็นตน้ 
T2  การพัฒนาของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอยา่งก้าวกระโดด
ก่อให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเชงิลบของนักเรียน 
T3  สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

T4  นักเรียนบางส่วนขาดแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์เกี่ยวกับการเรยีนของตนเอง 

T5  ผู้ปกครองบางส่วนมีทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมเชิงลบท่ีมีต่อการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ด้ำนคุณภำพ 
จุดแข็ง (S: Strengths) 

S1  ผู้บริหารในทุกระดับมีวสิยัทัศน์ และให้ความส าคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน 

S2  มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

S3  มีระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเชือ่มโยงกับความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 
S4  มีระบบการจัดความรู้และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
S5  มีการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 

S6  มีสถานศึกษาต้นแบบท่ีมนีวัตกรรมส าหรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศ 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
W1  ครูส่วนใหญ่ขาดทกัษะเกี่ยวกับการวจิัยเพื่อสร้างนวตักรรมส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
W2  ครูบางส่วนขาดทักษะในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการจดัการเรียนการสอน 
W3  ผู้เรียนส่วนใหญม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรต่ ากว่า
เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้
W4  ครูส่วนใหญ่ขาดทกัษะเกี่ยวกับการวดัและประเมินผลผู้เรียนที่เน้นความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
W5  ครูบางส่วนขาดทักษะการท างานเป็นทีมและการสร้างเครือขา่ยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
W6  สถานศึกษาบางส่วนขาดความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 
W7  สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดระบบการจดัการเกี่ยวกับการใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  ความเจริญด้านเทคโนโลยีสง่เสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจมากยิ่งข้ึน 
O2  การคมนาคมมีความสะดวกส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาที่เนน้
คุณภาพของผู้เรียนและเปน็ที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
O3  ผู้ปกครองตระหนัก ให้ความสนใจ และความส าคัญต่อการเรียนของนักเรียนมากข้ึน 
O4  นโยบายการผลิตและบรรจุข้าราชการครูรปูแบบใหม่ที่มุ่งเนน้ใหบุ้คคลที่มีความรู้
ความสามารถสูงเข้ามาเป็นคร ู
O5  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  ครูมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

T2  ปัญหาสังคมมีแนวโน้มและทวีความรุนแรงสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิต
และการเรียนรู้ของนักเรยีน 
T3  การเคลือ่นย้ายประชากรในวัยท างานของผู้ปกครองส่งผลต่อการย้ายของนักเรียน 

T4  ครูส่วนใหญ่มภีาระหนี้สินส่งผลตอ่ขวญัและก าลังในการจัดการเรียนการสอน 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
จุดแข็ง (S: Strengths) 

S1  ผู้บริหารในทุกระดับให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบรหิารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึด
หลักธรรมาภิบาล 
S2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสว่นใหญ่มีความรัก ภาคภูมิใจในความส าเรจ็
ขององค์กรและมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที ่
S3  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาและสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานท่ีชัดเจน 
S4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะและเจคติท่ีดีในการปฏิบัตงิาน 

S5  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการ
บริหารที่เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
S6  มีการกระจายอ านาจในรปูแบบของคณะกรรมการส าหรับการบริหารจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีเหมาะสมและเป็นระบบ 

จุดออ่น (W: Weaknesses) 

W1  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพยีงพอตอ่ปริมาณงาน 

W2  ข้าราชการครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะในด้านการท างานร่วมกันและ
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารรวมท้ังทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
W3  วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

W4  โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิม่จ านวนข้ึนส่งผลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปด้วยความยุ่งยาก 
W5  ระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาไม่ต่อเนือ่ง 

W6  การประสานงานและการสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธภิาพเท่าท่ีควร 

โอกาส (O: Opportunities) 

O1  นโยบายการบริหารจัดการโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐานชว่ยเสรมิสร้างประสิทธภิาพของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
O2  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
O3  มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่หลากหลายท้ังภาครฐั
และเอกขน 
O4  เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารครอบคลุมท่ัวเขตพื้นท่ีการศึกษา 

O5  หนว่ยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างจ ากัดมีความล่าช้าส่งผลต่อการบริหาร
จัดการ 
T2  นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอ่ยสง่ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

T3  นโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐส่งผลให้ขาดแคลนอัตราก าลัง 

T4  สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยส่งผลกระทบต่อการสนับสนนุการจัดการศึกษา 

T5  อัตราการเกิดของประชากรในเขตพื้นท่ีน้อยส่งผลกระทบต่อประชากรวยัเรยีน
ลดลง 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี        

(พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 
ตอนที ่40 ก 6 เมษำยน 2560 

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม ให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาต ิและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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ยุทธศำสตร์ชำต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

ควำมมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ  และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุก
มิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็น
กลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนา ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ คมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
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สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำ อย่ำง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
สังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำต ิ 
๑ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด  

๒ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
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ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม
อารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 

๔ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญ 
กับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการ
รวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนด
กลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น 
การด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

๖ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล เข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ  ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ี
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มี
ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี ส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” 

4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายท่ี
ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดีมีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
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3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได ้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากข้ึน  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

เป้ำหมำยรวม 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12 
ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความ
เป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  โดยจุดมุ่งหมาย   ท่ีส าคัญของ
แผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้าง
งานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ  (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี ้

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 

ยุทธศำสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเง่ือนไขควำมส ำเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ

จะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
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ด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
พื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี ้

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ  ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อ
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินกาภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี     (พ.ศ. 
๒๕๖1 - ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยท่ี ๓ ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏริูปกระบวนกกรเรียนรู ้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 6๕๖1 : 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562-2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รบัการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มัง่ค่ัง และยั่งยืน  ดังนั้น   ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาหใน
ทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

๑. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้นการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้นเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯท่ีสามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับต้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ังการบริหา
งานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมท้ังกระบวนการจัดท าบ
ประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จยอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาหการศึกษามากยิ่งขึ้น 

๓. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๔ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนตลอดชีวิตท่ีสมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒1 

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ๑.๑ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

-จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

-ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ 
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกตา่งหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

-พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรกุ (Active Learning จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการ
ลงมอืปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและ
ครูให้มากข้ึน 
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-พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต และสร้าง 
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

    ๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ 

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   - ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ ท่ีเช้าสู่สังคมสูงวัย อ าทิ อาชีพท่ีเหมาะสม

รองรับสังมสูงวัย หลักตราการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในภารพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์  เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับต าบล 

     -ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ท้ังกลุ่มขนตา่งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มขนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

      -พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาปะดิษฐ์ และ 
ภาษาอังกฤษ รมท้ังกรจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผู้เป็นขั้นตอน 

     -พัฒนาครูอาชีศึกษท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อให้
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิขาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนา
แบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 

     - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม 
ในควรปฏิบัติงานรองรัดวามเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดท่ัวประเทศ 

๒. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
       -พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดขายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นหลักในการด าเนินการ 
      - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ี
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคติท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียงวินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

๓. การสร้างความสามารถในการแข่งขั้น 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   -ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
     -ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศกึษาให้สอดส่องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 

๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง 

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง

รายได ้
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปขององค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเหศ ด้านเทคโนโลยีด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   -พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องค์การ 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้อื้อตการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมาใช้

ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรา ๔ ข้อ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี 
ยกวนกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่
และใช้งบประมาณมาก (๓) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (๔) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความช้ าซ้อน 

๒. ให้มีคณะกรรมการติตตาม ประมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการและ
ติดตามประมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ 
ติดตม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี(Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์  (Agenda) และงานในเชิงพื้ น ท่ี  (Area) ซึ่ งได้ด าเนินการอยู่ ก่อนเมื่ อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างตัน ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน   ท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 

ที่มา:กลุ่มพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ 

 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้เป็น “การศึกษา
ข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบรหิารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี ้

1. ด้ำนควำมปลอดภยั 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผูเ้รยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพบิัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวตอ่โรคอุบัตใิหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2.  ด้ำนโอกำส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์
สังคม และสติปญัญา ใหส้มกับวัย 
      2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทีอ่ยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษารวมท้ังชว่ยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกนั 

     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพกิารและผู้ดอ้ยโอกาส ให้ไดร้ับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชวีิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชพีพึ่งตนเองไดอ้ย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยต์ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
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 3.  ด้ำนคุณภำพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลก        
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ท่ีเน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมท้ัง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้ำนประสิทธิภำพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะ
พิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่มา: กลุ่มวิจยัและพัฒนานโยบาย ส านกันโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สกลนครที่สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล
เอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 3 ยุทธศาสตร์ รวม 9 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ประชุมและระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจากแบบสอบถาม และจาก
การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด  การปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
จึงเน้นการพัฒนาการศึกษาในมิติของคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยใช้กลไกการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่เป็นความท้าทายต่างๆ ซึ่งมีสาระส าคัญและทิศทางการด าเนินงานดังน้ี 

วิสัยทัศน ์  
 เป็นจังหวัดมีคุณภาพการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนษุย์สู่ท้องถิ่น โดยการมีส่วนรว่มทุกภาคส่วน 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติและสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์  
1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
2. ประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่

มาตรฐานสากล 
4. เป็นองค์กรเอกชน ประชาชน และครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ประเด็นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นท่ี 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัด

สกลนครสู่ระดับประเทศและสากล 
ประเด็นที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไปสู่ประเทศไทย4.0 
ประเด็นที่ 6 การบริหารจัดการ 
ประเด็นที่ 7 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประเด็นที่ 8 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร พืชสมุนไพรเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีศักยภาพในการแข่งขัน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

  วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลือ่มล้ า ให้ผูเ้รยีนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามหลักสูตร  
มีความสามารถ เป็นคนดี มีวนิัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผดิชอบตอ่ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
 4. พัฒนานวัตกรรมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนให้
มีคุณภาพ 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหนง่ มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงาน และนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การด ารงชวีิต 
 6. พัฒนานวัตกรรมเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับโดยเน้นการมีส่วนรว่ม 
และบูรณาการการจัดการศึกษาเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 

เป้ำประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสและพฒันาให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ตาม

หลักสูตร มีความสามารถเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบตอ่ครอบครวั ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

2. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง และน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชวีิต 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

โดยเน้นการมีสว่นรว่มและบรูณาการการจัดการศึกษาท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
1. พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนมีดี มีวินัย มีความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ  
2. เด็กระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญัญา 
3. พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนเกง่ มีทักษะการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง

แจ่มใส และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
4. เปลี่ยนบทบาทผู้บริหารใหเ้ป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นโคช (COACH) ท่ีมี

ความสามารถในจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ี
หลักสูตรก าหนด 
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5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธภิาพ 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสงักัดมีการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีสะอาด
และปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และการปฏบิัติงาน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก  

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชวีิตให้กับผู้เรียนทุกชว่งวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสีย่งในการ

ด าเนินชวีิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาดว้ยระบบ
คุณภาพ การนเิทศติดตาม) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

4.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.1 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนรว่ม 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ 
6.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรยีน 
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ตำรำงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปีฐำน

2563 
เป้ำหมำย      
ปี 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพือ่เสริมสรา้งความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของ
ชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยนื 

100 100 

ร้อยละ  ของสถานศึกษา ปลกูฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธี ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 

ร้อยละ ของผู้เรยีน มีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

100 100 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพือ่ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

100 100 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชวีิต
ให้กับผู้เรียนทุกชว่งวัย เพือ่เป็น
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนิน
ชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 

ร้อยละ ของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับผูเ้รียนทุกชว่งวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงในการด าเนินชวีิตท้ังปัจจุบันและ
อนาคต 

- 100 

ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์ดูแลชว่ยนักเรียนจัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลอืนักเรยีน 

- 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

100 100 

ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

- 100 

ร้อยละ ของผู้เรยีนปฐมวยัมีพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา 

100 100 

รอ้ยละ ของนักเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการประเมินสมรรถนะ ในระดับดีข้ึนไป 

- 100 
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปีฐำน

2563 
เป้ำหมำย      
ปี 2564 

ร้อยละ ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ต้น ท่ี
ได้รับการเตรียมความพรอ้ม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

- 100 

2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดรเิริ่มและสรา้งสรรค์ มี
ความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคณุลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะ
ท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ของผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรอืทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพือ่การ
ประกอบอาชพีการด ารงชวีิตอยู่รว่มกันในสังคม
อย่างสอดคลอ้ง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายท่ี
เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

100 100 

ร้อยละของสถานศึกษามีการปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนสู่รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learnning) 

80 80 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

- 100 

จ านวนผลงานด้านการวิจยัของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
4.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค 

ร้อยละ ของผู้เรยีนสามารถเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

100 100 

ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรอืบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามความจ าเป็น 

- - 

ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการ
เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการคัดกรองนักเรยีนท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

- 100 

4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

ร้อยละ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การจัดการศึกษา 

100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 สร้างจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละ ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  

- 100 
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปีฐำน

2563 
เป้ำหมำย      
ปี 2564 

ร้อยละ ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม 

100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนรว่ม 
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ ของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

- 100 

ร้อยละ ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
85 

- 85 

ร้อยละ ของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีมีการยก
ย่องเชิดชเูกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากร 

100 100 

ร้อยละ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 

ประสิทธิภาพของระบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 100 

ประสิทธิภาพของระบบการวดัประเมินผล - 100 

6.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรยีน 

ร้อยละ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท 

- 100 

ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนา
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ 

- - 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564   
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ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ .ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560-2579  
นโยบายรัฐบาลจุดเน้นนโยบายของรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ และพัฒนาการศึกษาสู่ความส าเร็จ จ านวน 6,000,000  บาท  (หกล้านบาทถ้วน)          
ได้จัดสรรงบประมาณ เป็น 2  ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ค่าใช้จ่ายประจ าพื้นฐาน   จ านวน   16  รายการ    
งบประมาณ    3,000,0000 บาท 

ส่วนท่ี 2 โครงการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานประจ า จ านวน   31   โครงการ    
                            และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ      3,000,000  บาท  
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ส่วนที่  1 

ค่ำใช้จ่ำยประจ ำพื้นฐำน  (งบด ำเนินงำน)  ประจ ำปีงบประมำณ  2564 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำย 

รวมยอดจัดสรร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

  ก. ค่าตอบแทนใช้สอย และวสัดุ         2,227,000 
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 15,000 15,000 15,000 

 
40,000 

2 ค่าเบี้ยเลีย้งท่ีพักและพาหนะ 50,000 50,000 50,000 40,000 190,000 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 20,000 20,000 10,000 10,000 60,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 20,000 20,000 20,000 10,000 70,000 
5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 15,000 15,000 - - 30,000 
6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย   - 2,400 - 2,400 
7 ค่าวัสดุส านักงาน 20,000 70,000 80,000 60,000 230,000 
8 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
9 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   10,000 10,000 20,000 

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000 10,000 10,000 4,100 34,100 
11 ค่าจ้างเหมา เจา้หน้าท่ีธรุการ ป.ตรี  219,750 219,750 219,750 219,750 879,000 
12 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการต่ ากว่า ป.ตรี  111,000 111,000 111,000 111,000 444,000 
13 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 5,000  5,000 5,000 

 
15,000 

15 ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามภารกิจ     5,000 
 

5,000 
16 ค่าใช้จ่ายอื่น     7,500 

 
7,500 

  ข. ค่าสาธารณูปโภค 193,500 193,500 193,500 193,500 773,000 
  รวมทั้งสิ้น 729,000 779,000 783,900 708,100 3,000,000 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ส่วนที่ 2 

โครงกำร/กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำต 
1 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบตั ิ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกดัรวมทั้งสิ้น  285  คน   

50,000  นางวรวรรณ  วัชรเสถยีร 
ม.ค. 2564 – ม.ิย. 
2564 

2 สร้างภูมคิุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคกุคามรูปแบบใหม ่

1) ครูที่เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกดั โรงเรียนละ  
1  คน  รวม 255  คน 
2) นกัเรียนในสังกดั สพป.สกลนคร  เขต  2 จ านวน  
37,524  คน    

51,760  นางวิไลวรรณ โง่นแนน่ เม.ย.  - มี.ค. 2564 

3 เสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการให้ค าปรกึษา
และแนะแนวนักเรียน 

1. ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวหรือระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนในสังกดั รวมทั้งสิ้น 242 คน                            
2. เจ้าหนา้ที่กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา คณะท างาน 
จ านวน 11 คน 

42,240  น.ส.วิภาว ี ค าภแูสน ม.ค. - มี.ค. 2564 

4 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารรายงานข้อมูล
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)และการ
รายงานผลการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/
ยาเสพตดิในสถานศึกษา(CATAS) 

ครูแกนน าดา้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ หรือ
ธุรการโรงเรียน  ในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  โรงเรียนละ 1  คน  
จ านวน  255 คน วิทยากรและคณะท างาน  จ านวน  12  
คน  รวมทั้งส้ิน  267  คน                              

46,000  นางสุกัลยา ทองนุย้ เม.ย. – มิ.ย. 2564 

   รวม 190,000      
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครูวิชาการศูนย์เครือข่าย 20 ศูนย์ จ านวน 40 คน

ศึกษานิเทศก์จ านวน 18 คน โรงเรียนในสังกัดจ านวน 253 แห่ง  215,000 
น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร     
และคณะ 

 ม.ค.  - ก.ย. 2564 

6 สร้างความเขม้แข็งการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยัให้กับครู/ผู้บริหารในสังกดั สพป.
สกลนคร เขต 2 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดับปฐมวัยใน
สังกัด จ านวน 253 โรงเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัในสังกัด จ านวน 350 คน 

100,000 
นางชุตปิภา  ไตรทิพย ์
นางสาวนัดทพร  สีสถาน 

ม.ค. - ก.ย. 2564 

7 ยกระดับคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
(เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้) 

 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 255 โรงเรียน ผู้บริหารและ
ครูในสังกัด  
2) นักเรียนในสังกดั สพป.สกลนคร  เขต  2 จ านวน  255  
โรงเรียน   

275,000  นางภญิญาพัชญ ์ ไพเรืองโสม  ม.ค. -ก.ย. 2564 

8 ส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสุมด ครูแกนน าจาก 20 ศนูย์เครือขา่ย   ศูนย์ละ 3 โรง จ านวน 
60 คน  ห้องสมดุ ศูนย์ละ 1 จ านวน 20 คน 58,580  นางญาณศิา  ดวงสีทอง ม.ค. - ก.ย. 2564 

9 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากรการ
ค านวณ/coding 

ครูช่วงช้ันที ่2 หรือครูวิทยาศาสตร์ ในสังกัด จ านวน 255 
โรงเรียน  78,000  น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร  

เม.ย.  - ก.ย. 2564 

10 
ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการ
ประเมิน PISA 2021 

1. ครูผู้สอนในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด 

142,100  
นายชอบกิจ  กนกหงส ์   
และคณะ 

พ.ค. - ก.ย. 2564 

  รวม   868,680     
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
11 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ งานการเงินโรงเรียน จ านวน 255 
จ านวน 255 โรงเรียน และผู้เกษียณอาย ุจ านวน 158 คน 250,000 

น.ส.ขวัญตา สุรินทร์       
และคณะ 

ม.ค. - ก.ย. 2564 

12 เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปี 2564 

ครูยื่นวิทยะฐานะ จ านวน 200 คน หลักสูตร ผูบ้ริหารบรรจุใหม่ 
จ านวน  70 คน หลักสูตร  2 วัน ครูผูช้่วยบรรจุใหม่ จ านวน 250 
คน  หลักสตูร 2 วัน(การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน 
จ านวน 255 คน ศึกษานิเทศบรรจุใหม่ จ านวน 10 คน  

200,000  
นางนวพร  ค าแหงพล     
และคณะ 

ม.ค.  - ก.ย. 2564 

   รวม 450,000      

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

13 จัดท าข้อมูลนกัเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 
(พัฒนาบคุลากรสารสนเทศดา้นการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลนกัเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 
โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน  255  คน และคณะท างาน 
20 คน รวม 275 คน 

140,200  นายดนยั ศรีวงษา 
ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564 

14 จัดท าข้อมูลนกัเรียนยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ 

 ผู้รับผิดชอบการจดัท าข้อมูลนักเรียนยากจนผา่นระบบ
สารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน  รวมจ านวน  255  คน   17,940  นางเกษมณ ี บตุรน้อย     

ธ.ค. 2563 - มิ.ย. 
2564 

15 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ี
คุณภาพและมมีาตรฐาน 

ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการในโรงเรียน จ านวน 
255 คน ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนจบการศึกษาภาคบังคับ  

20,980  นางทรงวาด  วิราฑูรย ์ ม.ค. - มี.ค. 2564 

16 เสริมสร้างทักษะอาชีพนักเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 1) ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกดั จ านวน 61 คน 
   2) นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด โรงเรียนละ 3 คน รวม 183 คน  

57,240  นางสดุ ี นามบุร ี เม.ย. - มิ.ย. 2564 

   รวม 236,360      
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

17 ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 จัดซื้อพันธุไ์ม้ และวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
และบุคลากรในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ทุกคน  

73,730  
นางปาริชาต ิมณีโชต ิ     
และคณะ 

เม.ย.  - ก.ย. 2564 

18 
ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่การ
ปฏิบตัิในส านักงานและสถานศกึษา 

1)บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ทุกคน 
2)โรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียน จ านวน 255 โรงเรียน  ครู/
ผู้บริหาร (ยกเว้น รร คณุภาพประจ าต าบล) 

100,000  
น.ส.นิภาพร ขันธวิชัย      
และคณะ 

เม.ย.  - ก.ย. 2564 

   รวม 173,730      

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
19 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด 
จ านวน 302 คน 

67,200 นางนภสร มีระหันนอก ต.ค. - พ.ย. 2563 

20 การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.
2563-2565 และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
งบประมาณ 2564 

1.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565   
จ านวน 50 เล่ม                
2.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564      
จ านวน 50 เล่ม                         
3. คณะกรรมการการจัดท าแผนฯ  จ านวน 90   คน    
             

158,320  นางเพียงพธู ธิโสภา ต.ค. 2563 - มี.ค. 
2564 
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แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

21 การประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกาสกลนคร เขต 2  

 บุคลากรในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 2 ทกุคน 
โรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียน จ านวน 255 โรงเรียน  

105,220 น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย 
ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564 

22 ประชุม กตปน. 1) คณะกตปน.  จ านวน 10 คน               
2) ศึกษานิเทศก ์จ านวน 16 คน              
3) คณะวิจัย จ านวน 20 คน                   
4) คณะอนุกรรมการจ านวน 35 คน            
5) รายงานผลการวิจยั จ านวน 30 เล่ม        
6) โรงเรียนในสังกดั จ านวน  255 โรงเรียน  

58,400 นายสนธยา  หลักทอง ม.ค.  - ก.ย. 2564 

23 การตรวจตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

 การตรวจราชการของผุ้ตรวจราชการ จ านวน 5 ครั้ง  
บุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จ านวน 70 คน  

63,600 นางฐติาภรณ ์ แก้วกา่ ม.ค.  - ก.ย. 2564 

24 อบรมเชิงปฏบิัตกิารควบคมุภายใน   บุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จ านวน 70 คน  9,780 นางปาริชาต ิมณีโชต ิ ก.ค. - ก.ย. 2564 

25 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กร   บุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จ านวน 70 คน  44,600 นางปาริชาต ิมณีโชต ิ        

และคณะ 
เม.ย. - ก.ย. 2564 

26 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ทีไ่ด้รับจดัสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป  และ ลูกจ้างชัว่คราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
 
 
 

50,000 
นายอัครเดช สุราชวงศ์     
และคณะ 

เม.ย. – มิ.ย. 2564 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

27 ประกันคุณภาพการศึกษา  1. โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
 2. ผู้บริหารในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

80,000 นางสาวพิชชานันท ์นิธิวิรุฬห ์ เม.ย. - ก.ย. 2564 

28 ยกย่องเชิดชูเกยีรติขา้ราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 บุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ  จ านวน  ๑๕๘   คน  
110,600  

นางสุรีย์พร  ปาละสานต์  
และคณะ 

ก.ค. - ก.ย. 2564 

29 การพัฒนารูปแบบนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นท่ี
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรู้
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

1. ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 3. ศึกษานิเทศก ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

122,400  
นายชอบกิจ  กนกหงส์    
และคณะ 

ม.ค. - เม.ย. 2564 

30 พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน
และการบันทึกผลการเรียน ดว้ยโปรแกรม 
SchoolMis 

ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล โรงละ 1 คน จ านวน 
255 คน 121,110 

น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร     
และคณะ 

เม.ย. - ก.ค. 2564 

31 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 2 จ านวน 49 โรงเรียน จาก 49 ต าบล ใน 7 
อ าเภอที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

90,000  
นางสาวพิชชานันท์           
นิธิวิรุฬห ์

เม.ย. - ก.ย. 2564 

    รวม 1,081,230      

    รวมท้ังสิ้น 3,000,000     
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 5 

กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบ
ผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยง สอดคล้องกับน โยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ีย วข้อง จึงได้ก าหนด
กระบวนการการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จดังนี้  

กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ก าหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานในระดับพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

เงื่อนไขควำมส ำเร็จ  
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบรหิารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ

การท างาน แบบมีส่วนร่วมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

2. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

3. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 ให้บุคลากรทุกระดับ
รับรู้และ เข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง  

4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยติดตาม ความก้าวหน้ารายเดือน รายไตรมาส ระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  

5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณชนและ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

6. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ า 
ปีงบประมาณ 2564 อย่างเคร่งครัด  
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ล ำดับท่ี ระยะเวลำ กำรด ำเนินกำร 

1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 
จัดเตรียม รวบรวมข้อมูล สารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ในการจดัท าร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 
แจ้งทุกกลุ่มงานให้ทราบถึงนโยบาย ข้อสั่งการในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

4 
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  
พ.ศ.2563 

ทุกกลุ่มงานจัดส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องจัดท าโครงการตามภารกิจ
และตัวชีว้ัดเพือ่เสนอของบประมาณ 

5 
เดือน พฤศจิกายน  - ธันวาคม 
พ.ศ.2563 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

6 
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  
พ.ศ.2563 

ประชุมคณะกรรมการยกรา่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

7 เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

8 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 
ส่งร่างแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน  และแผนปฏิบัติการประจ าปี ไป
ยังส านักศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 

9 
เดือน มกราคม  - มีนาคม พ.ศ.
2564 

ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวดัสกลนคร
(ด้านพัฒนาการศึกษา)และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

10 
เดือน มกราคม  - มีนาคม พ.ศ.
2564 

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
แจ้งโรงเรยีนในสังกัดและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบ  ประชาสัมพันธผ์่าน
ช่องทางโซเซยีลออนไลน์ และเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 ท้ังนี้  การบริหารงบประมาณ  ให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้ น และบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 
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ภำคผนวก 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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1.โครงกำร “น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ สูก่ำรปฏิบัต”ิ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2    
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกุล นางวรวรรณ  วชัรเสถียร    โทรศัพท์ 0863121969 
โทรสาร      -                                   E-mail address  worawon@esdc.go.th  

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

     (1) เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
                          (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
           ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วนิัย  สุจริต จิต
อาสา  โดยกระบวนการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จ านวน  255  โรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 255  คน  
คณะกรรมการและคณะศึกษานิเทศก์จ านวน  30  คน  รวมท้ังสิ้น   285  คน  ร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระราโชบาย  ด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จ านวน 255  คน  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชริา
ลงกรบดินทรเทพยวรางกูร  1. ผู้เรียนทุกชว่งวยัมีความรกัสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  2. ผู้เรยีนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชพี 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง)  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

(1) เป้าหมาย การเรียนรู้ตลอดชวีิต  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกชว่งวัย  ส่งเสริม
โอกาสเข้าถึงทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญ  รวมท้ังการจัดการเรียน
การสอนเพือ่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน และพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรครู และนักเรยีนในสังกัด 

                (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต 

      (3) การบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

-จัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
  -ส่งเสริมพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ
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กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
  -พัฒนาส่งเสริมให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู้ (Active  Learning) จากประสบการณ์จริงหรอืจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมอืปฏิบัติ  
ตลอดจนจัดการเรยีนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพือ่เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 
  -พัฒนาผู้เรยีนให้มีความรอบรู้และทักษะชวีิต  เพือ่เป็นเครื่องมือในการด ารงชวีิตและสร้างอาชีพ อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสขุภาพ 
  -ส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมงีานท า  
  -พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ ความช านาญ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพือ่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเปน็ระบบและมเีหตุผลเป็นข้ันตอน 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายท่ี  1. เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ  ความตระหนัก  และส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
    2. ส่งเสริมการพัฒนาสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได ้

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย  สุจริต จิตอาสา  โดยกระบวนการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระราโชบาย  ด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ  และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพือ่
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ข้อ 3  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชวีิตได้ตามความ
ต้องการผ่านการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อให้เป็นคนไทยท่ีมีศักยภาพ  ทักษะ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด  และสามารถเทียบมาตรฐาน
สมรรถนะได้ตามกรอบคุณวฒุิวิชาชีพ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  3.1.1  เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมจรยิธรรม  มี
ระเบยีบวินัย  ค่านิยมท่ีดี  มีจิตสาธารณะ  และมีความสุข  โดยมีสุขภาวะท่ีดี  ครอบครวัอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคน
เก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมท่ี 3.2.1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวไดอ้ย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์  มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิต
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วิญญาณ  มีวิถีชวีิตท่ีพอเพียง  และมีความเป็นไทย 
     เป้าหมายรวมท่ี 3.2.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิง่แวดลอ้มสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า  โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ  40  ของพื้นท่ี
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7  ภายในปี  2563  เทียบกับการปล่อยในกรณปีกติ  มีปริมาณหรือสัดสว่นของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน  และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (3.2)แนวทางการพัฒนาท่ี 1)  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิต
สาธารณะ  และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  อาทิ  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีระเบียบวินยั  และจิตสาธารณะ     
       (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 2)  พฒันาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถในการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า  อาทิ  ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม  เด็กวัย
เรียนและวยัรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ   

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี  1  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขรองรับวัตถุประสงค์  3.4.1 เพื่อสง่เสริมและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  และวัตถุประสงค์  3.4.2  เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี  9  เสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรองรับวัตถุประสงค์  3.4.1  เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน และ
อาหาร  มีความมั่นคง  ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ  รวมถึงลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี  12  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร  รองรับวัตถุประสงค์  3.4.6  เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน และอาหาร  
มีความมั่นคง  ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ  รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อ

วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ท้ังปวง” 
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือ 
การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ
ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมี
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม  (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็น
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พลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชยัในการสรา้งนักเรยีนเป็นคนดีและ
พัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
สภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี ้
  2.1.1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
(2) ยึดม่ันในศาสนา (3) ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
  2.1.2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี (2) 
ปฏิบัติแต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  2.1.3 มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน
อบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จ
หลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  2.1 .4 เป็นพลเมืองดี  ประกอบด้วย (1 ) การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้ าท่ีของทุกคน                           
(2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี (3) การ
เป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสา
ธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 
  2.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อให้มี
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 2.3 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม เจตคติ และพฤติกรรม (2) ด้านสมรรถนะ
และศักยภาพส าหรับอนาคต เช่น ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการอาชีพ และ (3) ความรู้เท่าท่ี
จ าเป็น 

2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมอืงด ี และมี
พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม 

   2.2.2  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรยีนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ 

  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 เชิงปริมำณ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จ านวน  255  โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 255  คน คณะกรรมการและคณะ
ศึกษานิเทศก์จ านวน 30 คน  รวมท้ังสิ้น  285  คน  ร้อยละ 100 เข้าร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
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ประกวดผลงานเก่ียวกับการด าเนินงานตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
  2.3.2 เชิงคุณภำพ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จ านวน  255  คน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระ
ราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการธ ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
    2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education)   
     3) ร้อยละของผู้ เรียน ท่ี รู้ จั กอาชีพ ใน ท้องถ่ินของตนเอง อย่ างน้ อย 1 อาชีพ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1)  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการ 
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

    2)  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น 
พลเมอืง (Civic Education)   

    3)  ผู้เรียนรู้จักอาชีพในท้องถิน่ของตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

   1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการธ ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพือ่เสริมสรา้งความเปน็
พลเมอืง (Civic Education)   
    3) ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อยา่งน้อย 1 อาชีพ 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 

      1)  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการ 
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

    2)  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น 
พลเมอืง (Civic Education)   

    3)  ผู้เรียนรู้จักอาชีพในท้องถิน่ของตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ 
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   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
                    1) ผู้เรียนทุกช่วงวยัมีความรักสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
                     2) ผู้เรียนรบัรู้ขีดความสามารถของตนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จ านวน  255  คน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร      มกราคม   –  30 มิถุนายน  2564 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร งบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  2  จ านวน   50,000  บาท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 

(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2565 
กิจกรรมที่ 1 
- จดักจิกรรมอบรมผู้บริหาร และครูการ
ถอดบทเรียน 2 3 4 เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 อาหารว่าง (285 X 25= 7,125) 

1.2 อาหาร (285 X 50 = 14,250) 
1.3 ค่าวิทยากร (6X600 =3,600) 
1.4 ค่าวัสดุอปุกรณ ์= 3,650 บาท 

  
 
 
 

28,625 

   

กิจกรรมที่  2 
- จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประกวดผลงานเกีย่วกบัการด าเนนิงาน
ตามพระบรมราโชบาย ดา้นการศกึษา
ของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

2.1 อาหารว่าง (285 X 25= 7,125) 
2.2 อาหาร (285 X 50 = 14,250
บาท) 

   
 
 
 
 

21,375 

  

กิจกรรมที่  3 

นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลสรุป

รายงาน 

     

รวม     50,000 

 



ห น ้ า  | 73 

 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

2.โครงกำร “สร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          กรม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางวิไลวรรณ  โง่นแน่น                        โทรศัพท์  0817290924 
โทรสาร 0 – 42721155                                           E-mail    ngonnean2504@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านจดัการศึกษาเพือ่ความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

     (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด าเนินการจัดอบรมครูให้ได้รับการพฒันา มี
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามฯเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

    1.2  แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ความม่ันคง 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี   1  ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ร้อยละ  100  ของครูที่เข้ารับการอบรมได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ น าไปขยายผลต่อนักเรียนได้ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง 

 แนวทางการพัฒนา  15) แก้ไขปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถ
อ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความม่ันคงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่
เป็นการเฉพาะรายกรณี ซ่ึงมคีวามส าคัญเร่งดว่นต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายตามท่ียทุธศาสตร์ชาติก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ติดตาม แจ้งเตือน และ
ประเมินสถานการณภ์ัยคุกคามความม่ันคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้าง
ต่อไปได้ (2) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรแบบรวมการ 
(3) อ านวยการ ก ากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เนือ่ง จนปัญหากลับสู่สภาพ
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ปกติ และ (4) ท าการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาตอ่ไป
อย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ร้อยละ  100  ของครูที่เข้ารับ
การอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ น าไปขยายผลต่อนักเรียนได้ 

1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายรวม   
  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน จดัอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลีย่นแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  3) กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการ
คุ้มครองผู้เรยีนในสถานศึกษา   
  4) เป้าหมายกิจกรรม  ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปขยายผล
ให้แก่นักเรียนได้ 

1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1  เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครวัอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ี
มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมท่ี  2  คนไทย คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มข้ึน 

  3) ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
  (3.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 
  (3.2)แนวทางการพัฒนาท่ี  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มข้ึน   
     (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์       
 1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1  การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย ์

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี   3 พัฒนาและเสริมสรา้ง 

ศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที ่เพื่อให้มภีูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝา้ระวัง แจ้งเตือน ปอ้งกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงโดยเฉพาะกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันตอ่ความ



ห น ้ า  | 75 

 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต  รวมท้ังเสริมสร้างความพรอ้มของประเทศท่ีจะเผชญิสถานการณ์
ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ครูและนักเรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาความ 
มั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตวัให้ทันตอ่ความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมท้ังเสริมสร้างความพรอ้มของประเทศท่ีจะเผชญิสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
    ตามแผนปฏิบัติราชการ 3  ปี  พ.ศ. 2563 – 2565  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุมคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบอาทิเช่น ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไชเบอร์ ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โควิด – 19 ฝุ่น PM 2.5 และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21       

    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  จึงได้จัดท าโครงการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได ้
         2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพือ่ให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามฯ และน าไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันใหกั้บนักเรียนในโรงเรียนได้ 

   2.2.2. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มสามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบ  

    2.3  เป้ำหมำย 
  ครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรยีนในสังกัด สพป.สกลนคร  เขต  2  โรงเรียนละ  1  คน           
รวม  255  คน   

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูผู้รับผิดชอบท่ีเข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี 
ความพรอ้มรับมือกับภัยคุกคามฯ และน าไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้ 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุก 
รูปแบบ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูที่เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ  1  คน  รวม 255  คน 
2) นักเรียนในสงักัด สพป.สกลนคร  เขต  2 จ านวน  37,524  คน    

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ  100  ของครูผู้เข้ารับอบรมจากโรงเรียนในสังกัด  สพป.สกลนคร  
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เขต  2 ได้พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามฯ และน าไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรยีนในโรงเรียนได้ 
    2)  ร้อยละ  100 ของนักเรียนที่ได้รับการขยายผลมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ครูผู้เข้ารับอบรมจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต  2 ได้รับการพัฒนา 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามฯ และน าไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ได้ 

2) นักเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร  เขต  2 ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและมีความ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามฯ 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม    
ทุกรูปแบบ  น าไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้ 
            2.6.2 นักเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร  เขต  2 ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน ์

     ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร  เขต  2   
  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร เมษายน   -  มิถุนายน  2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ……………………………52,000………….บำท 

แผนกำรปฏิบัตงิำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2563 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.จัดประชุมสร้ำงภูมิคุ้ ม กันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
ในไตรมำสที่  3 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 266 คน X  2 มื้อ  X  
30 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 266 X 1 มื้อ X  100  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 x  5 x 600   
  - ค่าถ่ายเอกสาร 
 - ค่าวัสดุ 

2. โรงเรียนในสังกัด ขยำยผลสู่นักเรียนและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

   
 

 
15,960 

 
26,600 
3,000 
1,200 
3,240 

 
2,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
√ 

 

รวม   52,000   
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3.โครงกำร “อบรมเสริมสร้ำงสมรรถนะครู ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะแนวนักเรียน” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กอง   สพป. สกลนคร เขต 2   กรม   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาววภิาวี   ค าภูแสน        โทรศัพท์   08-04149615 
โทรสาร   042-721155          E-mail    Baifern1wipawee@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความม่ันคง 

      (1) เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด าเนินการโครงการขับเคลือ่นโดยใหม้ีการให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูประจ าชั้นให้บรรลุยุทธศาสตรช์าติ  

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาตมิีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม                    
มีความรู้  น าวิธีการจัดการตนเอง  และสามารถน าความรูท่ี้ได้ไปพัฒนาตนเอง       
ให้บรรลุตามยุทธศาสตรช์าติ   

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอ านวยการ 
ก ากับการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมีความส าคัญเร่งด่วนต่อความ
มั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การด าเนินการให้เปน็ไปตามเป้าหมายตามท่ี
ยุทธศาสตรช์าติก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ 
ประกอบดว้ย   (1) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความ
มั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้างตอ่ไปได้                 
(2) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในทุกมิติ โดยอาศัย
ทรัพยากรแบบรวมการ  (3) อ านวยการ ก ากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติใน
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การแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เนือ่ง จนปัญหากลับสูส่ภาพปกติ และ  (4) ท าการติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาตอ่ไป
อย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรม  มีความรู้  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปช่วยเหลอืและพัฒนาเด็กภายในโรงเรียน  
ให้บรรลเุป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ

 1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายรวม 

  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน  จดัโครงการอบรมให้ความรู้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

  3) กิจกรรม  อบรมให้ความรูพ้ัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

  4) เป้าหมายกิจกรรม  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ชว่ยเหลือและแก้ไขให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                     
มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต 
 2) เป้าหมายรวมท่ี 1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและ
ยั่งยืน   

     (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเทศไทยมีความพรอ้มต่อการรับมือภยัคุกคามท้ังภัย
คุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   

    (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพือ่เตรียม
ความพรอ้มในการรับมือ ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของคน ชุมชน พื้นท่ี เพือ่ให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน 
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และแก้ไขปัญหาความม่ันคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้ทันตอ่ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมท้ังเสริมสร้างความ
พร้อมของประเทศท่ีจะเผชญิสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ ด้านความม่ันคง 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดให้มีครูประจ าชั้นเพื่อพัฒนาให้เป็นนักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา             สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้ขยายองค์ความรู้
ทางจิตวิทยา  เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา  ได้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี  วิธีการจัดการ และ
ช่วยเหลือเด็กภายในโรงเรียน  รวมท้ังข้ันตอนการติดต่อประสานงานกับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเครือข่ายสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์และพฤติกรรม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และสนองนโยบายแผนปฏิบัติราชการระยะ 3  ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    เพื่อขับเคลื่อน  ยุทธศาสตร์ชาติ และสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  บรรลุ
ตามเป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูประจ าชัน้   เพื่อเป็นนักจิตวทิยาประจ าสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  เฝ้า
ระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  เพื่อเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจ  สู่การปฏิบัติได้จริงตาม
หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชัน้เพื่อเป็นนักจิตวทิยาประจ าสถานศึกษา  ให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2   

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพือ่ให้ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

และแนวทางการปฏิบัติงาน 
   2.2.2  เพื่อให้ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้และทักษะการ-                  

ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น 
   2.2.3  เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติของครูประจ าชั้นใหเ้ป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
      2.3  เป้ำหมำย 

   2.3.1 ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวหรือระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  โรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  รวมท้ังสิ้น 242 คน 
   2.3.2 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  จ านวน 11 คน 
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   2.3.3 ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรือ่งโรคจิต
เวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน มีความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงาน และความรู้ทักษะการให้
ค าปรึกษาเบือ้งต้นเพื่อช่วยเหลือนักเรยีน  พร้อมท้ังมีเครอืข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
กับนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต 2 

     2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
3) ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรูแ้ละทักษะดา้นจิตวิทยาใน

การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  
4) นักเรียนได้รับการช่วยเหลอื พัฒนาและส่งเสริมทางด้านรา่งกาย จิตใจ และอารมณ์ที่

เหมาะสม 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
3) ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้

เหมาะสมตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
4) นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ  80   ของครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีทักษะการ
วิเคราะห์และดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

2) ร้อยละ  80  ของครูประจ าชัน้ท่ีเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา                            
มีคุณลักษณะท่ีดีในการให้ค าปรึกษา ปรับทุกข์ สร้างสุข ในการพัฒนาอารมณ์ สังคม
และสติปญัญาแก่นักเรียน  

  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนภายใน

โรงเรียน และประสานส่งตอ่ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง 
2) นักเรียนได้รับการช่วยเหลอื  และพัฒนาศักยภาพ ได้เหมาะสมตามศักยภาพ 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
2.6.1 ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษารูจ้ักโรคจิตเวชท่ีพบบ่อยใน                

เด็กวัยเรียน 
2.6.2 ครูประจ าชั้นที่เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาทราบถึงบทบาทและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 
2.6.3  ครูประจ าชั้นที่เป็นนกัจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้และทักษะด้านจิตวิทยา 

สามารถน าไปปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.6.4 มีเครือข่ายการปฏิบัตงิานระหว่างครูประจ าชั้นท่ีเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา                               

และนักจิตวิทยาประจ าเขตพืน้ท่ีการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูแนะแนวหรือครผูู้รบัผิดระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน โรงเรยีนในสังกัด ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  รวมท้ังสิ้น 242 คน 
 2.7.2 นักเรียนในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จ านวน  
37,524 คน 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร   มกราคม – มีนาคม 2564 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 42,240   บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

 กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูประจ าชั้นเพื่อ
เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
รุ่นท่ี 1   
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(135 คน * 2 มื้อ * 30 บาท) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน  

(135 คน * 1 มื้อ *100 บาท)                                                                 
รุ่นท่ี 2 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(129 คน * 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน            

(129 คน * 1 มื้อ *100 บาท)                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8,100 

 

13,500 

7,740 

12,900 

   

รวม  42,240   42,240 

หมำยเหตุ  ถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
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4. โครงกำร “กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนข้อมลูสำรสนเทศยำเสพติดจังหวดั (NISPA) และกำร

รำยงำนผลกำรส ำรวจสภำพกำรใช้สำรเสพติด/ยำเสพตดิในสถำนศึกษำ (CATAS)” 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสุกัลยา  ทองนุ้ย    โทรศัพท์   0895741554   
โทรสาร  042721158       E-mail  noppassornlek2514@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

     (1) เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การติดตาม  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  และแก้ไข

ปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  ยุทธศาสตร์ 

(1) เป้าหมาย   คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนมนุษย ์
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ   ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  

จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะ  และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี  สถานศึกษาระดบัต่างๆ  มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย  สุขภาพ
และสวัสดภิาพอย่างเหมาะสม 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  เยาวชนในสถานศึกษาได้รับการคัดกรอง และ
จ าแนกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องน า
ข้อมูลการคัดกรองมาสร้่างภมูิคุ้มกัน และเสริมสร้างทักษะชวีิตให้เยาวชนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สามารถด ารงชวีิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปสรา้ง
เครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนรอบๆสถานศึกษา
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความ
มั่นคง 
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 แนวทางการพัฒนา    1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (1) ในพื้นท่ีแหล่งผลิต
ภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ 
ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นท่ีและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดก้ันสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (2) 
การสกัดก้ันการน าเข้าส่งออกยาเสพติดท้ังทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการสกัดก้ันตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพื้นท่ีตอนใน (3) การปราบปรามกลุ่มการค้ายา
เสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปล่อยปละละเลย ทุจริต 
หรือเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทาง
การเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ (4) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีและประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นท่ีพิเศษท่ีมีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และ
บูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นท่ี ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางท่ีผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (5) การ
ป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ท่ี
เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นท่ีคล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) การปรับระบบ
นิเวศ (สภาพแวดล้อม) ท่ีเหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยท่ีเอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว กับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการ
บ าบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดแผนการดูแลและให้การบ าบัดรักษาท่ีเหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมท้ังให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้
สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 

 เป้าหมายของแผนย่อย   ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีกระบวนการคัดกรอง และจ าแนกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลการคัดกรองมาสร้่างภูมิคุ้มกัน 
และเสริมสร้างทักษะชวีิตให้เยาวชนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเครือข่ายในการขับเคลือ่นงานเฝ้า
ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนรอบๆสถานศึกษาไดอ้ยา่งเข้มแข็งและยั่งยนื 

 1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา    

  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน   จัดประชุมเชงิปฏิบัติการรายงานข้อมูลสารสนเทศยาเสพตดิ 

จังหวัด (NISPA) และการรายงานผลการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพจิดในสถานศึกษา (CATAS) 
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  3) กิจกรรม  จัดประชุมครูแกนน าด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อจัดท าข้อมูล
และรายงานข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และการรายงานผลการส ารวจสภาพการใช้ 

สารเสพติด/ยาเสพจิดในสถานศึกษา (CATAS) 
  4) เป้าหมายกิจกรรม   สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ

ยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  และจัดท าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) เป็น
ปัจจุบันถูกต้องและน าข้อมูลท่ีได้  ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดส่งส่งเสริมดูแล
ช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนเป็นคนด ีคนเก่ง  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

    1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี เพื่อวางรากฐานให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีระเบยีบวินัย  ค่านิยมท่ีดี  มีจิตสาธารณะและมีความสุข  โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัว
อบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต 

  2) เป้าหมายรวมท่ี   คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมอืงตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเ้ท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อสว่นรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจรญิงอกงามทางจิตวิญญาณมวีิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (3.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

  (3.2)แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  จิต
สาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

  (3.3)แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีวินัย  จิตสาธารณะ 

                1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1  การปราบปรามยาเสพติด 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 4  รณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  ผู้ใช้
แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี  โดยใช้กลไกประชารัฐ 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีกระบวนการคัดกรอง และจ าแนกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาได้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าข้อมูลการคัดกรองมาสร้่างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้
เยาวชนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและชุมชนรอบๆสถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น  “วาระแห่งชาติ”  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้า  ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ  โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย     
ท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
จึงได้พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : 
NISPA) ข้ึน  กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในแผนงานท่ี  3  การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
(Potential Demand) ก็ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา  โดยมีชื่อระบบว่า  “ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา” (Care And Trace 
Addiction in School System  เรียกโดยย่อว่า  CATAS System เพื่อใช้ในการส ารวจ  การจัดเก็บและการรายงาน
ข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาตลอดจนการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน  นักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็น
รายบุคคล โดยให้รายงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ น้ัน  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสารเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
และการรายงานผลการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ข้ึน  เพื่อส ารวจ  จัดเก็บ
ข้อมูลและการรายงานข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด  เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใน
สถานศึกษา  ส ารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดจนการน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่การดูแลช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน  ท่ีเก่ียวข้องกับสารเสพติดหรือยาเสพติดเป็นรายบุคคล  ท าให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เข้มแข็งและยั่งยืน         

                2.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองจ าแนกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 

2. สถานศึกษาในสงักัดทุกแห่งไดส้ ารวจและจดัท าทะเบยีนข้อมูลสารสนเทศยาเสพตดิจังหวัด (NISPA)   

3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดท าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)  

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬมีข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) และข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) เป็นปัจจุบันถูกต้องและน าข้อมูลท่ี
ได้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                       

2.3  เป้ำหมำย 
                    ครูแกนน าดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือธุรการโรงเรยีน  ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  โรงเรียนละ 1  คน  จ านวน  255 คน วิทยากรและคณะท างาน  
จ านวน  12  คน  รวมท้ังสิ้น  267  คน   

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
                      2.4.1 ผลผลิต (Output) 
               ครูแกนน าด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  จ านวน  255 คน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  การคัดกรอง  
จ าแนกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษาได ้

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) และจัดท าขอ้มูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)  เป็นปัจจุบันถูกต้องและ   
น าข้อมูลที่ได้  ไปใช้ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

    2.5 ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
               ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
มีข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
(CATAS) ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจงัหวดั 

(NISPA)  และจัดท าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) เป็นปัจจุบันถูกต้องและ
น าข้อมูลท่ีได้  ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดส่งส่งเสริมดูแลช่วยเหลือให้เด็ก
นักเรียนเป็นคนด ีคนเก่ง  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

  2.6.1 ผู้ผ่านการประชุมมคีวามรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  การคัดกรอง  จ าแนกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 

2.6.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ส ารวจและจัดท าทะเบยีนข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA)   

2.6.3 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจดัท าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS)  

2.6.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2   มีข้อมูลระบบสารสนเทศ   
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องและน าข้อมลูที่ได้  ไปใช้   ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดสง่ส่งเสริมดูแล
ช่วยเหลอืใหเ้ด็กนักเรียนเปน็คนดี   คนเก่ง  และอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข   

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 

  2.7.1 โรงเรยีนในสังกัด  

  2.7.2 นักเรียนในสังกัด 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร   เมษายน   -  มิถุนายน  2564 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ………46,000...บำท 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสท่ี 
1/2564 

ไตรมำสท่ี 
2/2564 

ไตรมำสท่ี 
3/2564 

ไตรมำสท่ี 
4/2564 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ข้อมูล(NISPA) และ (CATAS)  ผ่าน
ระบบสารสนเทศ   แบ่งออกเป็น   
2  รุ่น  ดังนี้  
รุ่นที่ 1 ศูนย์เครอืข่ายการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานที่ 1-10  จ านวน  
133 คน  เจ้าหน้าท่ี 12 คน  
รวม 145 คน  
    -ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 
145 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
เป็นเงิน  
    -ค่าอาหารกลางวัน  145 คน 
ๆ ละ 100  บาท เป็นเงิน 

รุ่นที่ 2 ศูนย์เครอืข่ายการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 11-20  จ านวน 122 
คน 
เจ้าหน้าท่ี 12 คน รวม 134 คน  
    -ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 
134  คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
เป็นเงิน  

-ค่าอาหารกลางวัน  134  คน ๆ 
ละ 100  บาท เป็นเงิน 
-ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
8,700.- 

 
14,500.- 

 
 
 

8,040.- 
13,400.- 
1,360.- 

  

รวม  - 46,000.- - 46,000.- 
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5. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล.........นางสาวปรีญา   สุทธิโคตร........  โทรศัพท์............0818727470................. 
โทรสาร ..................................................  E-mail……….Preeya6722@gmail.com……….….. 

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ......การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์...... 
     (1) เป้าหมาย...คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21. 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 2.2  ช่วงวัยเรียน  / 

วัยรุ่น 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สามารถส่งผลยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด   

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Curicurum) 
โดยก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงการท่ีจะรู้ได้ว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด จะต้องมี
กระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน) ก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกปี 
นอกจากนี้ส านักทดสอบทาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ความสามารถผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT) 
ตลอดจนการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1,2 โดยท าการทดสอบกลุ่มสาระหลักได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผล
การทดสอบจะเป็นตัวชี้วัดท่ีส าคัญประการหนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จึงก าหนดให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองตัวชี้วัด และมาตรฐานการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน ดังนั้น เพื่อให้การวัดและประเมินผลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมตามบริบท
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีให้สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนการประเมินของส่วนกลางก าหนด   

2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพือ่ให้ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชีว้ัดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
   2.2.2 เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรยีนในสังกัด 
   2.2.3 เพือ่น าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู 
  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 ครูวิชาการศูนย์เครอืขา่ย 20 ศูนย์ จ านวน 40 คน 
   2.3.2 ศึกษานิเทศก์จ านวน 18 คน 
   2.3.3 โรงเรยีนในสังกัดจ านวน 253 แห่ง 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) ผู้บริหาร ครผูู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศแนวทางยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
    3) ศูนย์เครือข่าย 20 ศูนย์จดัค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    4) โรงเรียนทุกโรงด าเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563   
 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ครูผู้สอนมีแนวทางในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นไปตามมาตฐานและ
ตัวชีว้ัดของหลักสูตร 
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ สูงข้ึนรอ้ยละ 3 จากปีท่ีผ่านมา 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
    1) ผู้บริหาร ครผูู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศแนวทางยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
    2) ศูนย์เครือข่าย 20 ศูนย์จดัค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     3) โรงเรียนทุกโรงด าเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ สูงข้ึนรอ้ยละ 3 จากปีท่ีผ่านมา 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
    1) ครูผู้สอนมีแนวทางในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นไปตามมาตฐานและ
ตัวชีว้ัดของหลักสูตร 

    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระหลักได้แก่ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ สูงข้ึนรอ้ยละ 3 จากปีท่ีผ่านมา 
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน ์

   2.7.1 ครูวิชาการศูนย์เครอืขา่ย 20 ศูนย์ จ านวน 40 คน 
   2.7.2 ศึกษานิเทศก์จ านวน 18 คน 
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   2.7.3 โรงเรยีนในสังกัดจ านวน 253 แห่ง 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร .............. มกราคม  – กันยายน 2564        ............ 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ………………………215,000.…………………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. การวิเคราะห์ผลการทดสอบและน าผลการทดสอบ ไปใช้
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

- - - - - 

2. การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - 15,000 15,000 
3. ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - 200,000 - - 200,000 
4. การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง - - - - - 

รวม  200,000  15,000 215000 
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6. โครงกำร “สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้กับครู/ผู้บริหำรใน
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2” 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)ชื่อ – นามสกุล 1.นางชุติปภา  ไตรทิพย์ 2.นางสาวนัดทพร  สีสถาน  
โทรศัพท์ 0825653982,0938249622 โทรสาร E-mail toitoysri@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงอายุ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 1-7 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญมาก

ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ช่วงปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยและวิสัยทัศนของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บนพื้นฐานของความรูความเขาใจ ใน
แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีสวนส าคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาอยางเปนองครวม และสมดุลครบทุกดานผานการเลนอยางมีความหมาย นอกจากน้ียังตองสอดคลอง
กับ การท างานของสมอง การเสริมสรางทักษะการคิดท่ีเปนประโยชนตอการด าเนินชีวิต ในอนาคต การอบรมเลี้ยงดู
เด็กดวยการสรางวินัยเชิงบวก รวมท้ังการใหการศึกษา ท่ีมีคุณภาพดวยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อต
อการเรียนรู เพื่อชวย ใหเด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตร ดวยวิธีการประเมิน ตาม
สภาพจริงท่ีสะทอนถึงพัฒนาการและการเรียนรูท่ีแทจริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และชุมชน ตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพชีวิตไปส ูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ภาย
ใตบริบทของสังคม วัฒนธรรม และความเปนไทยกับการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11)  ศักยภาพคนตลอดชว่งชวีิต  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอยา่งสมดุลท้ังด้านร่างกาย 
 สติปัญญา และคุณธรรม จรยิธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้ อย่างตอ่เนือ่งตลอดชวีิต 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ชว่งการตั้งครรภจ์นถึงปฐมวยั 

 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเน้น การพฒันาทักษะส าคญัด้านต่าง 
ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม 11 อารมณ์ 
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ทักษะการวางแผนและการจดัระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากร ในสถานพฒันาเด็กปฐมวัยให้มีความพรอ้มท้ังทักษะความรู้ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ครอบคลุมท้ังการพฒันาทักษะ การเรยีนรูเ้น้นการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสขุภาพอนามัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยและการเตรยีม
ทักษะการอยู่ ในสังคมให้มีพฒันาการอย่างรอบด้าน 

 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนาการสมวัยท้ังด้านร่างกาย 
 อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสตปิัญญา  เข้าถึงบริการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มี
คุณภาพ มากข้ึน 

1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีประเด็น
ปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก่  1.การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  2.การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน อบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 
  3) กิจกรรม สร้างความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาให้กับผู้บริหารเพื่อสนับสนุนและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยวางแผนการจัดประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เด็กปฐมวัย ท้ังเด็กกลุมท่ัวไป และกลุมท่ีมีความตองการจ าเปนพิเศษ 
สามารถเขาถึง และไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบ คัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับชวงวัย มี
ระบบ ฐานขอมูลท่ีเอื้อตอการดูแลท่ีเชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของ มีกลไก 
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหวางกระทรวงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหสอดคลอง เปนเอกภาพ 

1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี ๓.๑.๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม        
มีระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมท่ี ๓.๒.๑. คนไทยมีคุณ ลักษณ ะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่ าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย          
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน และนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
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  (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด 
ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ถือเป็นช่วงวัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตตลอดช่วง

อายุขัยของมนุษย์ เปนวัยท่ีรางกายและสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต เด็กตองการความรักความเอาใจใสและการ
ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสท้ังหาไดส ารวจ เลนทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมี
โอกาสคิดแกปญหา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสรางสรรคและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผูท่ี
รับผิดชอบจึงมีหนาท่ีในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
สงเสริมใหเด็กสังเกต ส ารวจ สรางสรรค และยิ่งเด็กมีความกระตือรือรนยิ่งท าใหเด็กเกิดการเรียนรู ผูรับผิดชอบจึงต
องสงเสริมสนับสนุน ใหความรัก ความเขาใจ ความเอาใจใสเด็กวัยนี้เปนพิเศษ เพราะจะเปนพื้นฐานที่ชวยเตรียมพร
อมใหเด็กประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กตอไป การน าหลักสูตรสูการปฏิบัติของสถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแตละแหง จึงมีความส าคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเด็ก และถือเปนหนาท่ีของบุคลากรท่ี
เกี่ยวของทุกฝายจะต้องจัดสภาพแวดล้อม สื่อ ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้เอื้อต่อธรรมชาติแต่ละช่วงวัย ความ
สนใจในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 2560  
    เด็ก 3-6 ปี เป็นช่วงวัยท่ีมีการเจริญเติบโต และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติของเด็กวัยนี้
เรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรม ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการศึกษาปฐมวัย ท้ังผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ าเป็นต้องมีความรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ ความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล จัดประสบการณ์ให้มี
พัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง มีทักษะการคิด เด็กก ากับ
ตนเองได้ และเรียนรู้อย่างมีความสขุ เพื่อจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งใน
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2.2 วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งเข้าใจหลักสูตรการจดัการศึกษาระดับปฐมวัย ธรรมชาติใน

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การเรยีนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 
 2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก 3-6 ปี ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วาง

แผนการจัดประสบการณ์ ผลติสื่อการเรียนรู้ เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เหมาะสมกับวัย 
 3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงในแต่ละด้านได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2560 
 4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สร้างนวัตกรรม น าเสนอผลงาน

สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปน็เลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นโรงเรียนตน้แบบหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบได้ 
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  2.3  เป้ำหมำย 
   1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย3-6 ป ีมีความพร้อมด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา 
เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2 ครู/ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกหอ้งเรียนให้เอือ้ต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3-6 ปี สร้างนวัตกรรม น าเสนอผลงานสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) ด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย ใหเ้ป็นโรงเรียนต้นแบบหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบได ้
   3 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ระดบัปฐมวัย 3-6 ปี ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา
สอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
   4 มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 3-6 ปี ให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัว
ไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1.ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มท้ังในและนอกห้องเรียนใหเ้อือ้ตอ่

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3-6 ปี 
3.ร้อยละโรงเรียนจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 3-6 ปี ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทของ

สถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้เรียนปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3-6 ปี 
3. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 3-6 ปี ให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัว

ไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด จ านวน 253 โรงเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด จ านวน 350 คน 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนสื่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ

เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับมาตรฐานคุณลักษณะ ตัวบ่งชี้ ท่ีก าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกคน สามารถวางแผนจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม ผลิตและเลือกใช้สื่อ เทคนิคและรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มี
พัฒนาการพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
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   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
2.6.1 เด็กปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตาม

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.6.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มี ศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 

2.7.1 เด็กปฐมวัย 3-6 ปี ทุกคน ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
ตามมาตฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.7.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ทุกคน ในสังกัด 
สพป.สกลนคร เขต 2  มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร 1 มกราคม  – 30 กันยายน  2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 100,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.ประชุมชี้ แจง วางแผนการจัดท า
โครงการกับคณะพัฒนาครูปฐมวัยระดับ
เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

- 10,000   10,000 

2.อบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัผู้บริหาร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560,
พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวยั,การประเมิน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั, รูปแบบการจดั
การศึกษาระดับปฐมวยั 

 20,000   20,000 

3.อบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัครูปฐมวยั
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560,
พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวยั,การประเมิน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั, รูปแบบการจดั
การศึกษาระดับปฐมวยั 

 20,000   20,000 

4.ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการจดั
ประสบการณ์เรียนการสอนส าหรับครู
ปฐมวยั 

  
 40,000 40,000 

5.ประกวดผลงานวิธปีฏิบตัิเป็นเลิศ
ระดับปฐมวัย(Best Practices)ดา้นการ
จัดการศึกษาปฐมวยัทั้งผู้บริหารและ
ครผูู้สอน 

  

10,000  10,000 

รวม - 50,000 10,000 40,000 100,000 
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7. โครงกำร “ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
               (เดนิหนา้พัฒนาการอ่าน การเขยีน และสื่อสารเป็น)” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กอง กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ  กรม สพป.สกลนคร เขต 2 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล   นำงภิญญำพัชญ์  ไพเรืองโสม  โทรศัพท์ 095-1696539 
โทรสาร...............-.........  E-mail pinyapat.pai76@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  (หลัก)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์

     (1) เป้าหมาย  
        1) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้     มี
ทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย   มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะทางด้านการสือ่สาร มีสมรรถนะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 2) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชา

ภาษาไทย รอ้ยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน   
 3) ร้อยละ 90 ของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม

มาตรฐานวิชาชีพคร ู  
  1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ..การพัฒนาการเรียนรู้...............
(หลัก)............................... 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี...1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มข้ึน    มี
ทักษะท่ีจ าเป็น ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทย      อ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและสามารถใช้การอ่านเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21  ร้อยละ 90 ข้ึนไป และยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ความสามารถด้านภาษาไทยและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  วิชาภาษาไทย ให้มากกว่าร้อยละ 50 
 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร   
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-
2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579  
และมุ่งสู่ Thailand  ๔.๐ ในนโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ดังนั้น    การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง     ท่ี
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาให้
สถานศึกษา ท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ 
มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย และนโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ได้ค านึงถึงปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และจากผลการวินิจฉัยและคัดกรองนักเรียนด้าน
การอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในแต่ละปีการศึกษา พบว่า มีนักเรียนท่ีมีปัญหาในการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จ านวนมาก อยู่ในระดับปรับปรุง และไม่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า ครูผู้สอนบางส่วนไม่ได้จบ
เอกภาษาไทย ครูผู้สอนขาดสื่อนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาไทย จึงมีความจ าเป็น    ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามบริบทในท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย จ าเป็นต้องด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (เดินหน้าพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้) ข้ึน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและครูในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ความส าคัญ มีความตระหนักและความร่วมมือรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย    

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความส าคัญ มีความ

ตระหนักและความร่วมมือรับผดิชอบในการเร่งรัดพฒันาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
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 2.2.2  เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

   2.2.3  เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้ความส าคัญ มีความตระหนักและร่วมมือ
รบัผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและการคิดวิเคราะห์” 

   2.2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านผ่านตวัชีว้ัดจ านวนหนังสอืที่นักเรียนอ่านต่อปีและตวัชีว้ัด  
      เวลาที่นักเรียนอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียนต่อวันรอ้ยละ 80 ข้ึนไป 
   2.3.2 โรงเรยีนมีผลการอ่านออก เขียนได้จากระบบติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน  
      ตามนโยบายโครงการ และกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES)  
      ตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดบัดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
   2.3.3 โรงเรยีนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
      เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรือ รอ้ยละ 80 ข้ึนไป 
   2.3.4 โรงเรยีนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้านภาษา  
      เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
   2.3.5 โรงเรยีนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
      ปีท่ี 6  วิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรอื ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                       1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
     และสื่อสารได้ 
       2)  ร้อยละ 90 ของครูที่มีนวัตกรรม/สือ่ ท่ีพัฒนาการอ่าน การเขียนใหเ้ป็นเครื่องมอื 
      แสวงหาความรู ้

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน จากการฝึกผ่านเรือ่งราว ประสบการณ์   
        สถานการณ์จริงในชวีิตและสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand 4.0 

         2) ครูมีการพัฒนานวัตกรรม/สื่อเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

3) ผู้บริหารและครูในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย มากกว่า ร้อยละ 90   

4) นักเรียนมีผลการประเมินด้านการอ่านการเขียนในรายวชิาภาษาไทยอยู่ในระดับ 
พอใช้ถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับค าแนะน า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
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      เรียนการสอนภาษาไทย รวมท้ังสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และได้รับการยอมรับ 

4) นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่าง 
       ต่อเนื่องจนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวชิาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

  2.6.1 โรงเรยีนในสังกัดมีความตระหนักแสวงหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาษาไทยใหน้ักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  2.6.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความตระหนักและสามารถบริหารจัดการ งานวชิาการ 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนใหจ้ัดกิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทยไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
  2.6.3 มีโรงเรียนแกนน า โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  2.7.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนในสังกัด 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร   มกราคม  - กันยายน 2564  
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ……275,000…….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดท าคูม่อื การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนยกระดับคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปีงบประมาณ 2564(คณะท างาน) 

  
45,200 

   

2. ประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
แนวทางการสร้างสื่อนวัตกรรม  เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย (ศูนย์เครือข่าย,โรงเรียนต้นแบบ) 

    
 41,800 

 
 

  

3. สร้างและพัฒนานวตักรรม   การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดบัเขตพื้นที ่

   
100,000 

  

4. นิเทศ ตดิตามโรงเรียนต้นแบบ 
ที่มีนวตักรรมการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 

   
10,000 

  

5. จัดเวทีน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้     58,000  
6. สรุป จัดท ารายงานผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    20,000  

รวม     275,000    
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8. โครงกำร “ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุด” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล..นางญาณิศา ดวงสีทอง  โทรศัพท์.0894533523 
โทรสาร...042-721155.  E-mail yanisa.doung@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอด 

ช่วงชีวิต คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต        
                          (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตและเป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนทักษะ
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการจัดการศึกษาในระบบ สร้างผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด เน้นใช้
หลักสูตรสมรรถนะรวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก(Active Learning) มุ่งสู่การเรียนรู้ด้านพหุปัญญา ซึ่ง
ผู้เรียนจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเริ่มท่ีการปลุกฝังนิสัยรักการอ่าน ตั้งแต่หน่วยครอบครัวมาสู่โรงเรียนและชุมชน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะ
โรงเรียนต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการ 
พัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
รักการเรียนรู้ต่อยอดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีค่าเป้าหมายท่ี 0.79 
คะแนน 

2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(1) เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรู้ และมี 
ทักษะชีวิตและการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน (reading Literacy) ทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ผ่านการลงมือปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการเรยีนรู้ตามตัวชี้วัด ส่งผลคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) เพิ่มข้ึนร้อยละ20 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
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  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11)พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี..พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาท่ีมี คุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 1.การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายรวม 2.การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน 1.พัฒนาครู 2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด 4.สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  
  3) กิจกรรม 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้2.พัฒนา
ห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน และสนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม  
  4) เป้าหมายกิจกรรม 1.ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2.มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บนหลักธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ
สถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน 5.การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 6.สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีพัฒนาขึ้น
เอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 7.ศูนย์
รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ 
 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี ..วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีค่านิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต รองรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี21  

  2) เป้าหมายรวมท่ี 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 2.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
 3) ยุทธศาสตร์ที่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1.คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน           
 (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าไปในอนาคต  
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ดังนั้นการจะพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ต้องมุ่งเป้าไปท่ีการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยกระทรวงศึกษาในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมท้ังแผนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี21 เน้นผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตและเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนทักษะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการจัดการศึกษาในระบบ สร้าง
ผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด เน้นใช้หลักสูตรสมรรถนะรวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ซึ่งผู้เรียนจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเริ่มท่ีการปลุกฝังนิสัยรักการอ่าน ตั้งแต่หน่วยครอบครัวมาสู่โรงเรียนและชุมชน 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการอ่าน (reading literacy)จึงเป็น เรื่องส าคัญอย่างยิ่งท่ี
ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะโรงเรียนต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านหนังสือ รักการอ่าน การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
หรือสื่อการสอนท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ครูต้องออกแบบกิจกรรมการสอน
เพื่อกระตุ้นเด็กให้กระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนฝึกให้เด็กคิดและลงมือปฏิบัติเอง โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
สอนเพื่อต่อยอดการอ่านออกเขียนได้และการอ่านคล่องเขียนคล่อง มุ่งสู่การเรียนรู้ด้านพหุปัญญา และการอ่านคิดวิเคราะห์
ในระดับสูงข้ึนไป 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการ อ่านโดยใช้นิทานเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายและจุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับจุดเน้นเขตพื้นท่ีการศึกษา 

               2.2.2 เพื่อพัฒนาครูท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ 
ห้องสมุด ขับเคลื่อนห้องสมุดสู่มาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

               2.2.3.เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่าน การ 
จัดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายห้องสมุดต้นแบบและส่งเสริมการอ่านต้นแบบ                        
  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1.ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ 
   2.3.2ครูบรรณารักษ์เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานห้องสมุด งานเทคนิคห้องสมุดให้
เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.3.3ต่อยอดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายข่ายห้องสมุดต้นแบบและต้นแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการบริหาร
จัดการห้องสมุดศูนย์เครือข่ายฯละ 1 โรง โรงละ 3 คน รวม 60 คน   
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    2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการบริหารงานห้องสมุด ศูนย์เครือข่ายฯละ 1 
โรง โรงละ 2 คน รวม 40 คน   
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ครูเกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และ ประสิทธิผล   
    2) ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะด้านบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุด 

ของ สพฐ.  
    3) ผู้เรียนมีเจตคดีท่ีดีดต่อห้องสมุดรักการอ่าน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้  
อ่านคล่อง เขียนคล่องและอ่านตีความจากเรื่องที่อ่านได้       

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

5) ครูแกนน า จ านวน 60 คน จากศูนย์เครือข่ายละ 3 คน ผ่านการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

6) ครูท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ จ านวน 40 คน จากศูนย์เครือข่ายละ 2 คน ผ่านการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานห้องสมุดและงานเทคนิคห้องสมุด 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
5) ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกิดความรู้ 

ความเข้าใจและมีทักษะ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกับทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 

6) ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการห้องสมุดเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะ สามารถด าเนินการพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

7) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ 
 2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ครูแกนน าและครูผู้ท าหน้าท่ีบรรณารักษ์เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ มีความ 
ช านาญในสายงานที่รับผิดชอบ 

  2.6.2 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งสู่การพัฒนาเป็นสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2 
  2.7.2 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร มกราคม – กันยายน 2564 
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 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 58,580 บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไ ต ร ม ำ ส ที่ 
1/64 

ไตรมำสที่  
2/64 

ไตรมำสที่  
3/64 

ไตรมำสที่  
4/64 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจง/ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
1.ค่าอาหารว่าง 40 x25 

 
 
- 

 
 
1,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1,000 

2.ค่าเอกสาร 20x35 - 700 - - 700 
3.ค่าอาหารและอาหารว่างผู้อบรมและ
คณะท างาน 140x150 

 
- 

 
21,000 

 
- 

 
- 

 
21,000 

4.ค่าคู่มือ 42x80 - 3,360 - - 3,360 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 600x6 - 3,600 - - 3,600 
6.ค่าที่พัก - 600 - - 600 
7.ค่าพาหนะ 4x228x2 - 1,824 - - 1,824 
8.ค่าวัสดุอื่นๆ - 2,996 - - 2,996 
รวมกิจกรรมที1่  35,080 - - 35,080 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตำม/ประกวด/
สร้ำงเครือข่ำย 
1 ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5,000 

 
 
- 

 
 
5,000 

2.ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันครู/นร.
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ห้องสมุดและคณะกรรมการ จ านวน 
100x150 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
15,000 

 
 
 
- 

 
 
 
15,000 

3.ค่าเกียรติบัตร - - 3,200 - 3,200 
รวมกิจกรรมที่ 2 - - 23,200 - 23,200 
กิจกรรมที่ 3 สรุป รำยงำนผล 
1.ค่าจัดท าเอกสาร 3x100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300 

 
300 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - 300 300 

รวมทั้งสิ้น - 35,080 23,200 300 58,580 

รวมทั้งสิ้น 58,580 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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9. โครงกำร ขบัเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ/coding 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล.....นางสาวปรีญา  สุทธิโคตร......................  โทรศัพท์..... 0818727470...... 
โทรสาร.............................  E-mail         preeya6722@gmail.com 

ส่วนท่ี  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันท่ี 4 ธนัวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.......การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์.......................... 

        (1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์     
    2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
     2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น   
        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ/
coding ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

ส่วนท่ี  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี คือ  ว.4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี ว.4.2 วิทยาการค านวณ โดยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นกระบวนการคิด การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีส่ือทั้งแบบที่
เป็นส่ือ Online และแบบ Offline (Unplug) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้เด็กรู้จักการ
ประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดให้มีโครงการเคล่ือนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ/coding อันจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 
21    

   2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ

วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัดพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ (Computational 

Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน    
2.2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรช์ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   
2.2.4 เพื่อสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 2.3  เป้ำหมำย 
2.3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาการค านวณจ านวน 253 โรง จ านวน 2 รุ่น  

รุ่นละ 1 วัน   
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2.3.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ/coding วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   

2.3.3 นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการค านวณ             
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   1) ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ จ านวน 253 โรง ได้รับการพัฒนาและนิเทศการสอนวิทยาการค านวณ 
   2) นักเรียนในสังกดัทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรด์้านวิทยาการค านวณ     
 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
   2) ครูผู้สอน และนักเรียน มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการค านวณ 
     3) นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรด์้านวิทยาการค านวณ    

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ จ านวน 253 โรง ได้รับการพัฒนาและนิเทศการสอนวิทยาการค านวณ 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

1) ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
2) ครูผู้สอน และนักเรียน มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการค านวณ 
3) นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรด์้านวิทยาการค านวณ     

 2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
   2.6.1 ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
   2.6.2 ครูผู้สอน และนักเรียน มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการค านวณ 

          2.6.3  นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวทิยาศาสตร์ด้านวิทยาการค านวณ     
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูผู้สอนวิทยาการค านวณของโรงเรียนในสังกัด 253 โรง 
  2.7.2  นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการค านวณ    
2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  เมษายน –  กันยายน 2564      . 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร    78,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสท่ี 

1/2564 
ไตรมำสท่ี 
2/2564 

ไตรมำสท่ี 
3/2564 

ไตรมำสท่ี 
4/2564 

1.จัดอบรมครูผู้สอนวิทยาการค านวณ  - - 50,000 - 50,000 
2.การนิเทศ ติดตามการสอนวิทยาการ
ค านวณ 

- - - 13,000 13,000 

3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
วิทยาการค านวณ/coding 

- - - 15,000 15,000 

รวม - - 50,000 28,000 78,000 
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10.โครงกำร “กำรขับเคลื่อนกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนรับกำรประเมิน PISA 2021” 

(1) หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)  
ช่ือ-นำมสกุล นาย ชอบกิจ  กนกหงส์    โทรศัพท์ 0935546364 
โทรสำร      -          E-mail address  cho_kan@obecmail.org  

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพมนุษย ์

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรู้ใหเ้อือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21    

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายท่ี..คนไทยทุกช่วงวยัมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอ้ย่างตอ่เนือ่ง
ตลอดชวีิต 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต้องได้รับการเตรยีมความพร้อมท่ีจะรับมือได้และด าเนินชวีิตอยา่งปกติใน
โลกยุคใหม่ การประเมิน PISA 2021 ต้องการตรวจสอบตัวชีว้ัดว่านักเรียนในแตล่ะระบบการศึกษามีความพรอ้ม
เพียงใด ในการรู้เรื่องการอ่านดิจิทัล (Digital reading literacy) โดยท่ัวไป พบว่า นักเรยีนสนใจและมีความสามารถ
การอ่านดิจิทัลสูงกว่าการอ่านสิ่งพิมพ์ ข้อมูลนีส้ามารถน ามาใช้ตัดวงจรการอ่านต่ า หรอื การไม่สนใจการอ่านของ
นักเรียน และการเปรยีบเทียบกับนานาชาติชีว้่า นักเรียนไทยยังมีทักษะการอ่านดิจิทัลต่ ามาก ท าให้คะแนนใน PISA 
2018 อยู่ในกลุ่มต่ ามาก ในการประเมินรอบตอ่ไปนักเรียนจึงควรได้รับการฝึกให้พร้อมเตรียมรับมือกับการอ่าน
ดิจิทัลทีจ่ะมาถึงในการประเมิน PISA 2021 ท่ีจะมีข้ึน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
PISA 2021 จะประเมินระบบของการจัดการศึกษาและครูว่ามีการส่งเสริมสมรรถนะการอยู่ใน

สังคมโลกเพียงใด เพราะการไม่ใส่ใจต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ นั้นมีราคาแพงมาก และยังมีความเสี่ยงต่ออันตรายท่ีเกิด
จากความขัดแย้ง ความรุนแรง และอาชญากรรมท่ีต้องลงทุนกันด้วยชีวิตหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องสูญเสีย จึง
ถือเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีต้องลงทุนเพื่อสร้างความชัดเจน สอน ส่งเสริม ออกกฎหมาย และสนับสนุนสมรรถนะการอยู่ใน
สังคมโลกและการเป็นพลเมืองโลก ระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าจะรับและปรับหลักสูตรให้ดีได้
อย่างไร ส่งเสริมวิธีสอนและปรับการฝึกอบรมครูเพื่อให้สามารถอ านวยความสะดวกและพัฒนาทักษะสมรรถนะการ
อยู่ในสังคมโลก เช่น การสอนภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนะธรรมอื่นท่ีไม่ใช่วัฒนธรรมหลักในท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสอนภาษาในหลักสูตรสามารถครอบคลุมการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกได้ดี  
เป้าหมายของการจัดการศึกษานอกจากท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว จ าเป็นต้องเตรียมผู้ เรียนให้มี
ความสามารถท่ีจะอยู่และปฏิบัติงานได้ส าเร็จในประชาคมโลกด้วย  PISA จึงมีการประเมินความสามารถท่ัวโลก เพื่อ
จะตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษาได้เตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพหรือไม่ เพียงใด  หรือ
อีกนัยหนึ่ง ผลการประเมินจะเป็นตัวชี้นัยว่าประชาคมโลกในอนาคตจะอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีได้ดีหรือไม่  
เพียงใด   

ผลการประเมินจะสะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรม ความรู้ ทักษะในการคิดของเยาวชนของชาติด้วย
ว่าในอนาคตจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งได้ดีเพียงใด จึงเป็นหน้าท่ีหลักของการศึกษาท่ีไม่ควรมุ่งเน้นแต่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ แต่จะต้องท าให้นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะอยู่ ร่วมกับคนอื่นในสังคมรวมถึงท้ังโลกได้ด้วย เมื่อโลก
ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือได้และด าเนินชีวิตอย่างปกติในโลกยุคใหม่ การประเมิน PISA 2021 
ต้องการตรวจสอบตัวชี้วัดว่านักเรียนในแต่ละระบบการศึกษามีความพร้อมเพียงใด ในการรู้เรื่องการอ่านดิจิทัล 
(Digital reading literacy) โดยท่ัวไป พบว่า นักเรียนสนใจและมีความสามารถการอ่านดิจิทัลสูงกว่าการอ่าน
สิ่งพิมพ์ ข้อมูลนี้สามารถน ามาใช้ตัดวงจรการอ่านต่ า หรือ การไม่สนใจการอ่านของนักเรียน และการเปรียบเทียบ
กับนานาชาติชี้ว่า นักเรียนไทยยังมีทักษะการอ่านดิจิทัลต่ ามาก ท าให้คะแนนใน PISA 2018 อยู่ในกลุ่มต่ ามาก ใน
การประเมินรอบต่อไปนักเรียนจึงควรได้รับการฝึกให้พร้อมเตรียมรับมือกับการอ่านดิจิทัลที่จะมาถึงในการประเมิน 
PISA 2021 ท่ีจะมข้ึีน 

2.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(computer-based 

Assessment) 2. เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA 2021 ของโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  3. เพื่อก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการขับเคลือ่นการเตรยีมความพร้อมผู้เรยีนรับการประเมิน PISA 2021 ของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

2.3  เป้ำหมำย 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จ านวน 61 คน  
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2. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 61 คน  

3. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 61 คน 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 61 คน  

5. ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จ านวน 16 คน  

  2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรยีนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
2) ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการเตรียมพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA  
3) ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีแนวทาง

ขับเคลื่อนการนเิทศ ติดตามการเตรียมพร้อมผูเ้รียนรับการประเมิน PISA ของโรงเรียนในสังกัด 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละของครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสที่
ได้รับการขยายผลการเตรยีมพร้อมผูเ้รียนรับการประเมิน PISA   

2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรยีนขยายโอกาสที่ได้รับการขยายผลการการ
เตรียมพร้อมผูเ้รียนรับการประเมิน PISA  3) ร้อยละของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด าเนินการนิเทศ ติดตามการเตรยีมพรอ้มผู้เรียนรับการประเมิน PISA ในโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบ   

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ครูรู้และเข้าใจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรยีนรู้  การวัดและประเมนิผลการ

เรียนรู้ตามแนวทาง PISA  
2) ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการเตรียมพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA 3) 

ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ขับเคลือ่นการนิเทศ ติดตามการ
เตรียมพร้อมผูเ้รียนรับการประเมิน PISA ของโรงเรียนในสงักัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สามารถน าไปพัฒนาและขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียน และ
ขับเคลื่อนการเตรียมความพรอ้มผู้เรยีนรับการประเมิน PISA 2021  

2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน PISA 2021 ได้รับการพัฒนาความสามารถท้ัง  
3 ด้านและทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(computer-based Assessment) 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
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1. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 61 คน  

2. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 61 คน  

3. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 61 คน 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 61 คน  

5. ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จ านวน 16 คน  

6. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน  

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  พฤษภาคม – กันยายน 2564 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 142,100 บำท 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. กิจกรรมท่ี 1 เตรียม
ความพรอ้มและ
ตรวจสอบ 

- 12,500 - - 12500 

2. กิจกรรมสร้างความรู้
เข้าใจและความตระหนัก 

- - 68900 - 68900 

3. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลความ
พร้อมรับการประเมิน 
PISA 

- - 24700 - 24700 

4. กิจกรรมประชุม
สะท้อนผลการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานผล 

- - - 36,000 36000 

 - 12,500 93,600 36,000 142100 

รวมทั้งสิ้น 142,100 
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11. โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
                          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวขวญัตา  สุรินทร์ /นางสาวกาญจนา  ภาวงศ์   โทรศัพท์  089-2790354 
โทรสาร  E-mail  : pa_kanjana@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1) ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(1) เป้ำหมำย 
                         1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส์่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์    
       1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
                         2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ ผา่นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช ้   

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต ิ

         การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและให้บริการที่รวดเรว็ และสามรถเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1.2 แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย  ภาครัฐมีการด าเนนิการที่มีประสิทธภิาพ ด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลภาครฐั 
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและให้บริการที่รวดเรว็ และสามรถเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาหน่วยงานภาครฐัใหเ้ปน็ “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะ 
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สูง สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลีย่นแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ
ให้บริการ การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐ  

 เป้าหมายของแผนย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตวั 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตอบสนองความตอ้งการและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูลภาครฐัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน 
                        แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
               -  ประเด็นปฏิรปูด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
       - การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่มโยงกันก้าวสู่รฐับาลดจิิทัล 
                         - กลยุทธ์ท่ี 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
   3) กิจกรรม 
                         พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพือ่รองรบังานพื้นฐานของหนว่ยงาน เช่น งานสารบรรณ   งาน
แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น   
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
                        ตอบสนองความต้องการและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูลภาครัฐไดอ้ย่าง 
มีประสิทธภิาพ 
 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  
  2) เป้าหมายรวมท่ี  
            3) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจรติประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 

           - ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
           - ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ี
          - เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
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                            - ปรับรูปแบบการให้บริการของรฐัจากรูปแบบเดิมไปสู่การใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 4 การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มแห่งชาติ 

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี  การพัฒนาระบบ 

การให้บริการประชาชน 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน โครงการ งบประมาณของ
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางสว่นภูมิภาค และสว่นท้องถิ่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแหง่ชาติ 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
            โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีภารกิจหลัก 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงจ าเป็นต้องบริหาร 
จัดการเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินอุดหนนุ การจัดซื้อจัดจา้ง ต่างๆ เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อการจัดการศึกษาให้เอื้อตอ่การจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นในสถานศึกษา และเป็นไปตามพระราชบญัญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมสีิทธภิาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย” และหมวด 8 มาตรา 60(1) “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดตอ่การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ” 
          เพื่อให้โรงเรยีนในสังกัดใช้จ่ายเงินงบประมาณ ใหเ้อื้อตอ่การจัดการศึกษาเพือ่พฒันาผู้เรียน 
ให้มคุีณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยงัมีหน้าท่ีในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ     ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั          จึงได้
จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ข้ึน 
    2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อช่วยเหลอื แนะน า ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

2.2.2เพื่อช่วยเหลือ แนะน า ผุ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.3 เพื่อช่วยเหลือ แนะน า บุคลากร ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

   2.3  เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ 
                   - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 256 คน 
                   - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน                     
จ านวน  256 โรงเรียน รวม 512  คน 
                   - ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 162 คน 
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                  เชิงคุณภาพ 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
                    - ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จ 
บ านาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

   2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

5) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทีป่ฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ 
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานด้านการเงิน บญัชี และพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

6) ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง 

2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทีป่ฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพสัดุของ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สามารถปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง 
ตามระเบยีบและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2)  ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถยื่นขอรับ 
บ าเหน็จบ านาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

                   - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 256 คน 
                   - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน                     
จ านวน  256 โรงเรียน รวม 512  คน 
                   - ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 162 คน 

     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
                    - ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จ 
บ านาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
  2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บญัชีและ
พัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
           2.6.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพสัดุของโรงเรยีนในสังกัด สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้ถูกต้องตามระเบียบ และกฏหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 
           2.6.3 ผู้จะเกษยีณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถยืน่ขอรับบ าเหนจ็
บ านาญดว้ยตัวเองทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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   2.7 กลุม่เป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 256 คน 

2.7.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ  
2 คน จ านวน 256 โรงเรียน รวม 512  คน 

2.7.3 ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 162 คน 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มกราคม 2564 – กันยายน 2564 

 2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

   วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 300,000.- บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรมที ่1   
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั จ านวน  
266 คน  จ านวน 1 วัน 

  

   69,900.- 

      

69,900.- 

2. กิจกรรมที่ 2   
อบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏบิัติงาน 
ด้านการเงินและพัสดุของสถานศกึษา 
ในสังกัด จ านวน โรงเรียนละ 2 คน         
จ านวน  256  โรงเรียน  
รวมเป็น  512  คน    

  

  

 

95,800.- 

  

95,800.- 

3. กิจกรรมที่ 3 
  อบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตรการยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญดว้ยตัวเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s 
Electronic Filling) ส าหรับ 
ผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
จ านวน 162  คน  จ านวน 1 วัน 

  

 

  

84,300.- 

 

   84,300.- 

รวม  69,900.- 95,800.- 84,300.- 250,000.- 
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12. โครงกำร “เพิ่มประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2564” 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2  สพฐ. 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
นายวิทวสั  พันธว์งศา   โทรศัพท์ 0854633780 
โทรสาร 042-721155   E-mail : panwpngsa_@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

     (1) เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                           
ในศตวรรษท่ี 21 

                          (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าท่ีโดยท่ัวถึงตามศักยภาพ มีทักษะในการท างาน การสื่อสาร 
ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลา 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

แต่ละสายงาน  ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ได้รับการพฒันางานในหน้าท่ีโดยท่ัวถึงตามศักยภาพ ทักษะในการ
ท างาน การสื่อสาร ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสยัใฝ่รู้ตลอดเวลา 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ 

 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคตสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาการศึกษา การปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่ท่ีทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 

 เป้าหมายของแผนย่อย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความ                        
เป็นไทย ด ารงชวีิต แบบพอเพียงมากข้ึน 
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 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงจะส่งผลดีและมีประโยชน์ตอ่นักเรียน
ในสังกัด ส่งผลให้คนไทยมีความเข้มแข็ง  

 1.3   แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา เรือ่ง กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม                          
มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เป้าหมายรวมท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความ รับผิดชอบและท าาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ เป้าหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี นโยบายท่ี 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ

มั่นคงภายใน 

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 3.7.15 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์รองรับนโยบายท่ี 10 : เสรมิสร้าง ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ 
กับภัยคุกคามทางไซเบอร ์

4) ตัวชีว้ัด   4.1 ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกนัความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ 
ท่ี สอดคล้องกับหลักสากล 

                4.2  ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธภิาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ของรฐับาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคญัด้านไซเบอร์ 

5) กลยุทธ์   3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภัย
คุกคาม ความม่ันคงทางไซเบอร์  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 

   ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรใน
สังกัดเป็นจ านวนมาก และไดต้ระหนักถึงความส าคัญในภารกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ในสังกัด ท่ีจะต้องด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า 

        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ข้ึนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  ศักยภาพ การส่งเสริมความก้าวหน้าในวชิาชีพ การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีและ
จรรยาบรรณของบุคลากร แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด 

2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1   เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                    2.2.2   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ให้แก่ครูผู้ช่วย ในอันท่ีจะท า
ให้การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ และเป็นครูท่ีดีได้ 

                   2.2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการท างานอย่างมีแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์กร
ร่วมกัน 

                   2.2.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าท่ีโดยท่ัวถึงและเท่า
เทียมกันตามศักยภาพ 

 2.3  เป้ำหมำย 
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ 
ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ  มีทักษะในการท างาน การสื่อสาร ทันสมัยกับยุคปัจจุบนั
และมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลา 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

7) ร้อยละ 100 ครูชว่ยท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ 
และประสบการณ์ น าไปปฏิบตัิหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธภิาพ และเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี
ดีได้ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
5) ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะในด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

                          2) ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ท่ีเข้ารับการ
พัฒนามีความสมารถในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น 

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

7) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด จ านวน 
300 คน 
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8) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 90 คน 

9) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ 

10) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ในการการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ เพื่ อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ า                           
จ านวน 300 คน 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
                              1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ เจตคติ ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ   
                             2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีเข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับการพัฒนา
งานในหน้าท่ีโดยท่ัวถึงตามศักยภาพ 
                             3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะในการท างาน การ
สื่อสาร ทันสมัยกับยุคปัจจุบนัและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลา 

2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
          2.6.1 ครูผู้ช่วยท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพส าหรับยุคปัจจุบัน    
                   2.6.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 เกิดต่ืนตัวในการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อทันสมัยยุคปัจจุบันมากข้ึน 
         2.6.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน บริหารจัดการ พัฒนาระบบต่างให้ดียิ่งข้ึน ทันสมัย  เหมาะกับยุคปัจจุบัน 
                   2.6.4 บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนากระบวนการท างานอย่างมีแผนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร มีเครือข่ายการท างานมากข้ึน 
                  2.6.5 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อสถานศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  2.7.2 นักเรียน ผู้ปกครอง ประขาชนทัว่ไป 

 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มกราคม – 30 ก.ย. 2564 
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 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร …………………………200,000….…………………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสท่ี 
1/2564 

ไตรมำสท่ี 
2/2564 

ไตรมำสท่ี 
3/2564 

ไตรมำสท่ี 
4/2564 

1. กิจกรรมที ่1  การพัฒนาครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชพี  54,400 

  

54,400 

2. กิจกรรมท่ี 2  การประชุมการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะ 

 

48,000 

  

48,000 

3. กิจกรรมที่ 3  การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในสังกดั 
สพป.สกลนคร เขต 2 

 

56,000 

  

56,000 

4. กิจกรรมที่ 4  การพัฒนา
องค์การ  Organization 
Development (OD) ของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน สพป.
สกลนคร เขต 2 

   

- 

 

5. กิจกรรมที่ 5  การพัฒนา
ศักยภาพธุรการโรงเรียน 

   
41,600 

  

รวม  158,400 41,600 - 200,000 
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13. โครงกำร “จัดท ำขอ้มูลนักเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศ”(พัฒนำบุคลำกรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นาย ดนัย ศรวีงษา  โทรศัพท ์095-4047558 
โทรสาร -                                E-mail nopassornlek2514@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
                    1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี้ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี  21  
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                            ด าเนินการขับเคลื่อนโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยท่ี คนไทยทุกช่วงวยัมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีิต  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ เด็กนักเรียนในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาชว่งวยัเรียน/วัยรุ่น  

 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่น  

 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรยีน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รกัการเรียนรู้ มีส านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่ามีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  
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 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เด็กวัยเรียนท่ี ในสังกัดทุกคน 
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา สามารถเรียนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน ท าให้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และท างานรว่มกับผู้อื่นได ้

 1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลือ่ม
ล้ าทางการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน สถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า  

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์  

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษา 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งช่วยในการท างานของบุคลากรด้าน
ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังช่วยให้โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการ ศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จึงจัดท าโครงการข้ึน  
เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สามารถด าเนินการ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ปีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ทันตามก าหนดเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการ และใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจ  

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
2.2  เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ ประมวลผล การน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ

สารสนเทศ 
2.3  เพื่อจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้

ประกอบการบริหารจัดการ และเผยแพร่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3  เป้ำหมำย 

 3.1.1  ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ จ านวน  255 คน 
                      3.1.2  คณะท างาน  จ านวน  20  คน 
                      3.1.3  เอกสารข้อมูลสารสนเทศ  จ านวน  50  เล่ม 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1. ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรยีน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ จ านวน 255 คน 

2. โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ จ านวน 
255 โรงเรียน 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีรูปเล่มข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน 100 เล่ม 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรียน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มรเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา ท่ี

มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ จ านวน  255 คน2) 
  2) คณะท างาน  จ านวน  20  คน 
  3) เอกสารข้อมูลสารสนเทศ  จ านวน  50  เล่ม    
 2.5.2  เชิงคุณภำพ 

1) ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่าถูกต้อง 
2) โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน 
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3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการและเผยแพร่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

2.6.1 ผู้รับผิดชอบงานข้อมลูสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล    
2.6.2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียนสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพ 
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน ์

2.7.1 ผู้รับผิดชอบงานข้อมมูลสารสนเทศ 
2.7.2 นักเรียน และโรงเรียน 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร 1 ตุลาคม 2563  –  30 กันยายน 2564 

  2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 140,200 บาท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสท่ี 

1/2564 
ไตรมำสท่ี 
2/2564 

ไตรมำสท่ี 
3/2564 

ไตรมำสท่ี 
4/2564 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมทีมงาน 
และครูผู้ รับผิ ดชอบงาน ข้อมูล
สารสนเทศ ครั้ง ท่ี 1/2564 

47,200     

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมทีมงาน 
และครูผู้ รับผิ ดชอบงาน ข้อมูล
สารสนเทศ ครั้ง ท่ี 2/2564 

  44,000 49,000  

รวม 47,200  44,000 49,000 140,200 
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14. โครงกำร “ จัดท ำขอ้มูลนักเรียนยำกจนผ่ำนระบบสำรสนเทศ” 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กอง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  
                          กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล............นางเกษมณี......บุตรนอ้ย..........  โทรศัพท์........085-6421594................................... 
โทรสาร............042-721155.........................................  E-mail………Putter49@hotmail.com…………..  
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
                    1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี้ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี  21  
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                            ด าเนินการขับเคลื่อนโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อ 
ใช้เป็นฐานข้อมูล ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายท่ี คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพฒันาอย่างสมดลุ ท้ังด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีิต  

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯเด็กนักเรียนในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาชว่งวยัเรียน/วัยรุ่น  

 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่น  

 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรยีน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รกัการเรียนรู้ มีส านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่ามีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เด็กวัยเรียนที่ ยากจนและดอ้ย
โอกาสทางการศึกษา ในสังกัดทุกคน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา สามารถเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท า
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ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ รักการเรยีนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และท างานรว่มกับ
ผู้อื่นได้ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลือ่ม
ล้ าทางการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเปน็คนเก่ง
ท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมอืงตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเ้ท่าทัน สถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อสว่นรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจรญิงอกงามทางจิตวิญญาณ มวีิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า  

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์  

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย์  
                    3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษา 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
  2.1  หลักการและเหตุผล 

              ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  (กสศ.)  ได้ด าเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ความ
ช่วยเหลอื ส่งเสริม  พัฒนาและสนับสนุนเงนิและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ และ  ด้อย
โอกาสจนส าเรจ็การศึกษาชั้นพื้นฐานสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีิต  ให้เป็นคนดี   คนเก่ง  มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  และสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้าง
โอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา   เป้าหมาย  
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ กลุ่มชาตพิันธ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยูพ่ื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ  
                       เพื่อให้การขับเคลื่อน ยุทธศาสตรช์าติ และสนองนโยบายส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน  บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้   จึงจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลนกัเรียนยากจนผา่นระบบ
สารสนเทศ  เพื่อเชือ่มโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน  นักเรียนยากจน ขอรับ
สนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ(นักเรยีนทุนเสมอภาค)ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ยด้านการศึกษาของครอบครัวบรรเทาอุปสรรคการมา
เรียน และสนับสนนุ สถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพฒันาการของนักเรียน  ท่ี
สอดคลอ้งกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพ รวมท้ังส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา    
                2.2 วัตถุประสงค์ 
                      1.เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถคัดกรองนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษา 
เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอดุหนุนนักเรียนยากจน และเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมีเงื่อนไข ได้ถูกต้อง
ทันตามก าหนดระยะเวลา 
                      2.เพื่อให้นกัเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนนุนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครับครัว  
                      3.เพื่อจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด  
   2.3  เป้าหมาย 
                      ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน   
รวมจ านวน  255  คน  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชีว้ัดความส าเร็จ 

       2.4.1 ผลผลิต (Output) 
              ครูที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ  

จ านวน  255 คน  สามารถด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนในสังกัด ได้ครบทุกคน  ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด  

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                             นักเรียนยากจนในระบบ DMC สงักัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกคนได้รับการคัดกรอง 
เพื่อเข้ารว่มโครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่นไข 

    2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

             ร้อยละ 100  ของโรงเรยีนในสังกัด ท่ีมีนักเรียนยากจน ในระบบ DMC  สามารถ 
ด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ได้ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันตามก าหนดเวลา  

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
             นักเรียนยากจนในสังกัด  สพป.สกลนคร เขต 2   ท่ีผ่านการคัดกรอง และเขา้เกณฑ ์

ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจาก สพฐ.  และเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จาก 
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
   2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 โรงเรยีนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกแห่ง สามารถจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจน  
เพื่อขอรับเงินอุดหนนุปัจจัยพืน้ฐานนักเรยีนยากจน และเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียน
ทุนเสมอภาค) ไดอ้ย่างถูกต้อง และทันตามก าหนดระยะเวลา 
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  2.6.2 นักเรียนยากจนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
นักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค)  
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

    2.7.1 โรงเรียนในสังกัด  
    2.7.2 นักเรียนยากจนในสงักัด 
       2.8 .ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ธันวาคม  2563   -  มิถุนายน  2564 

  2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

         วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ   17,940 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียนนักเรียน
ยากจนผ่านระบบสารสนเทศ ภาคเรียน 
ที่  2/2563  แบ่งออกเป็น 2  รุ่น  ดังน้ี  
รุ่นที่ 1 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ ที่ 1-10   
133 คน เจ้าหน้าที่ 12 คน รวม 145  คน  
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 145 คน ๆ 1 มื้อ 
มื้อละ 30 บาท  เป็นเงิน  
    -ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ 12 คน ๆ ละ 
100  บาท เป็นเงิน 
รุ่นที่ 2 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ ที่ 11-20  122 
คน เจ้าหน้าที่ 12 คน รวม 134 คน  
    -คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม 134 คน ๆ 1 มื้อ 
ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน  

 

 
 
 

 4,350.- 
 

 1,200.- 
 
 
 

4,020.-  
 
     

    

 
 

 4,350.- 
 

 1,200.- 
 
 
 

4,020.-  
 
 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียนนักเรียน
ยากจนผ่านระบบสารสนเทศ ภาคเรียน 
ที่ 1/2564  แบ่งออกเป็น 2 รุ่น  ดังนี้  
รุ่นที่ 1 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ ที่  1-10    133 
คนเจ้าหน้าที่ 12 คน รวม 145 คน  
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
145 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
รุ่นที่ 2 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ ที่ 11-20   
122 คน เจ้าหน้าที่ 12 คน รวม 134 คน    
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 134 คน ๆ 1 มื้อ ๆ 
ละ 30 บาท       

   
 

 
 
 

4,350.- 
 

4,020.- 
 

  

 
 
 

4,350.- 
 
4,020.- 

 

รวม 9,570 - 8,370 - 17,940 
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15.โครงกำร “สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กอง…ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2…  
                          กรม....ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..... 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางทรงวาด  วิราฑูรย์           โทรศัพท์     086-2262520 
โทรสาร   042-721155                         E-mail  songvat2506@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์… 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
           โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
แนวทางการด าเนินงานของพระราชบัญญัติการจัด การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 และสามารถจัดหา 
จัดท าและจัดส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาได้ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ท่ีมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี 
            คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพฒันาอย่างสมดลุ  
      ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ 
      ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีิต 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
       เป็นกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเพือ่มุ่งพัฒนาคนไทยทุกช่วงวยัมีคุณภาพ 
เพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนือ่งตลอดชวีิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วยัรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา  
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             จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศรวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ 
      ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
      ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
             วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  
      วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
      มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สือ่สาร และท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
      อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาใหว้ัยเรียน/วัยรุ่นในสถานศึกษา  
ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง สามารถพฒันาตนเองให้มีความรู ้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รกัการเรียนรู้ มีส านึก 
พลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
ปรับตัว สือ่สาร และท างานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิลตลอดชวีิตดีข้ึน 

1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
                         ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึง 
              ความส าคัญของมติความม่ันคงท่ีต้องประสานและบูรณาการการวางแผน 
                         และการปฏิบัติงานท่ีเกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
  2) เป้าหมายรวมท่ี คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

   และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ 

   ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

รองรับนโยบายท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง
ให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัตงิาน ท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติ
ความม่ันคงท่ีต้องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานท่ีเกื้อกูลกันอยา่งเป็น
เอกภาพ 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
เป้าหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ

เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 
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4) ตัวชีว้ัด วัยเรียน/วัยรุ่น ทุกคน มีโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมี   
   คุณภาพและมีมาตรฐาน รอ้ยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5) กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุช่ือ) 
เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา 
พุทธศักราช 2550 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พุทธศักราช 2563 -2565)  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องท่ี 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และลดความ
เหลื่อมล้ าในด้านต่างๆ ของประชากรวัยเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ข้ึน   

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1. เพือ่สรา้งความตระหนักในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ตามแนวทางการด าเนินงาน  

พระราชบญัญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545  
   2.2.2. เพือ่ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 2.3  เป้ำหมำย 

   2.3.1. ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการในโรงเรียนทุกโรง  
   2.3.2. ประชากรวยัเรยีนทุกคน ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างตอ่เนือ่งจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวชิาการในโรงเรยีนทุกโรงในสังกัด  
จ านวน  255 โรง/คน 

2) ประชากรวัยเรียนในโรงเรียนทุกโรง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2  จ านวน  255 โรง 
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 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
6) ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวชิาการในโรงเรยีนทุกคน สามารถปฏิบัติงานตาม

ระเบยีบท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
7) ประชากรวัยเรียนในสถานศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่าง

ต่อเนือ่งจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวชิาการในโรงเรยีน ได้รับองค์ความรู้       ใน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบท่ี
ก าหนดร้อยละ 100 

2) ประชากรในวยัเรยีนในสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมการจดัการศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง
จนจบการศึกษาภาคบังคับรอ้ยละ 100 

    2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวชิาการในโรงเรยีน สามารถปฏิบัติงานตาม

ระเบยีบท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้องรอ้ยละ 100 
2) ประชากรวัยเรียนในสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาอยา่งต่อเนื่องจน

จบการศึกษาภาคบังคับอยา่งมีคุณภาพรอ้ยละ 100  
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

  2.6.1 ครูหรือบุคลากรผู้รับผดิชอบงานด้านวชิาการในสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามแนวทาง 
การด าเนินงาน พระราชบญัญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 ได้อยา่งครบถ้วน และถูกต้องทุกคน 

  2.6.2 ประชากรวยัเรยีนในสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
อย่างถูกต้องและตอ่เนือ่งจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูหรือบุคลากรผู้รับผดิชอบงานด้านวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทุกโรง 
  2.7.2 ประชากรวยัเรยีนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ทุกโรง 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  มกราคม - มีนาคม 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  22,180 บาท 

แผนกำรปฏิบัติงำน/(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวม 

ไตรมำสที่ 

1/2564 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2564 

 

1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2545 และแนวทางการด าเนินงานเอกสารหลักฐาน

ทางการศึกษา ใหก้ับครูหรือบคุลากรในสังกดั 255 คน ดังนี้                     

   1.1 ชี้แจงแนวทางการกรอกขอ้มูลการรับนักเรยีน ตาม

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

   1.2 รูปแบบและแนวทางการด าเนินงาน ตาม พรบ.

การศึกษาภาคบงัคับ พุทธศักราช 2545  

   1.3 การจัดท าและจดัส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

   โดยแยกเป็น 2 รุ่น เช้ำ-บ่ำย 

ภำคเช้ำ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรใน

สังกัด 132 คน  โดยใช้งบประมาณ ดังนี ้ 

1.  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ 
    - ครู+จนท.  132*30*1    =  3,960  บาท 

ภำคบ่าย  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรใน

สังกัด 134 คน  โดยใช้งบประมาณ ดังนี้ 

1.  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ 
    - ครู+จนท. 134*30*1    =  4,020  บาท 
4. ค่าจดัท าเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ  
   จ านวน 260 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 
260*50  =  13,000 บาท    
รวมใช้งบประมำณ  จ ำนวนทั้งส้ิน 20,980 บำท  

 
- 

 
20,980 

 
- 

 
- 

 
20,980 

รวม 
- 20,980 - - 20,980 

 

************************************* 
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16.โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะอำชีพนักเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ กอง…สพป.สกลนคร เขต 2….……. กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล......นางสุดี นามบุรี....................................  โทรศัพท์......062-235-9358................................. 
โทรสาร........042-721155...............................................  E-mail…suede.sd@gmail.com……………….….. 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพฒันาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์

             (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี้ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

         ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพนักเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  

1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

        1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 

            (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

    - เป้าหมายท่ี คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดุล ท้ังด้าน 

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีิต 

                                  - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เด็กนักนักเรียนในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

     2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวยัเรียน/วัยรุ่น 

                             - แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่น 
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                             - เป้าหมายของแผนยอ่ย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว และท างานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

                            - การบรรลเุป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ เด็กนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดทุกคน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การเสริมสร้างทักษะชวีิต มีความรู้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และท างานรว่มกับผู้อื่นได ้

     1.3   แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลือ่ม
ล้ าทางการศึกษา 

  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชพี 

  3) กิจกรรม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่ครูแนะแนว และนักเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

  4) เป้าหมายกิจกรรม นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้านทักษะ
อาชพีตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเปน็คนเก่ง
ท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

  2) เป้าหมายรวมท่ี คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมอืงตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตวัได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจรญิงอกงามทางจิตวญิญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง 

  3) ยทุธศาสตร์ที่ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 

  (3.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

  (3.2)แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า 

    1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาด้านทักษะอาชพี 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
       ตามท่ีรัฐบาลก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ การลดความ 
เหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัว
ท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
โดยเฉพาะแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ควรได้รับการปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะ 
ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรม
ต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงถึงทักษะ
ด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่นักเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ข้ึน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชพีแก่นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรูด้้านการประกอบอาชีพแก่ครแูนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
2.3  เป้ำหมำย 

1) ครูแนะแนวหรือครผูู้รับผดิชอบ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 61 คน 
2) นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสงักัด โรงเรียนละ 3 คน รวม 183 คน  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

           ครูแนะแนว และนักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมจ านวน  244 คน 
ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และสามารถน าไปขยายผล จัดประสบการณ์ด้านอาชีพแก่
นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้ 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

                          นักเรยีนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
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                         รอ้ยละ 80  ของผู้เรียนได้รับการพฒันา เพิ่มทักษะอาชพีตามความถนัดและความสนใจ  

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

                        นักเรียนในสังกัด  สพป.สกลนคร เขต 2 มีความรู้ สมรรถนะ หรอืทักษะอาชีพในดา้นต่างๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ 

2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

  2.6.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกดั สพป.สกลนคร เขต 2 ได้รบัการ 

      เสริมสร้างทักษะชวีิตตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

  2.6.2 ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการเพิ่มพูน ประสบการณ์ ทักษะ 

      ด้านอาชีพ สามารถน าไปขยายผลในโรงเรยีนของตนเองได ้

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 

 2.7.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกดั  

        2.7.2 ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสงักัด 

2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เดอืนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564  

2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ……………57,240………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที ่
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ดังนี้  
-ครูแนะแนว  จ านวน 61 คน   
-นักเรียนขยายโอกาสฯ จ านวน 183 
คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 254 คน  
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
254 คน ๆละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
    -ค่าอาหารกลางวัน 254 คนๆละ 
ๆ ละ 100  บาท เป็นเงิน 

   
 
 

15,240.-  
 

25,400.- 
16,600.- 

  

รวม   57,240.-   
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17 โครงกำร “ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  

     กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางปาริชาติ  มณีโชติ    โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๕๙๑๕๗๔  
โทรสาร ๐๔๒-๗๒๑๑๕๕        E-mail   mudmee2525@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์

     (1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชว่งชวีิต 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต ๒ ได้รับการพฒันาให้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน และผู้มาติดตอ่ราชการไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพตามนโยบายของ สพฐ.   

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 
       ด้วยส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ได้ก้าหนดปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการ 

ส้านักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน  และประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ร่วมกันสร้าง
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้เกิดขึ น  และมีส่วนร่วมในการสร้างดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของสถานท่ีท้างานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั ง ปัจจุบัน ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  
มีบุคลากรในสังกัด และผู้มารับบริการจ้านวนมาก  ส่งผลให้ปริมาณขยะในแต่ละวันมีจ้านวนมาก โดยเฉพาะการใช้
ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย และขยะท่ีเกิดขึ นมีทั งขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์  ขยะท่ีสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ขยะท่ัวไปท่ีไม่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ และขยะอันตราย ถูกทิ งรวมกันในถังขยะเพื่อให้ทาง
เทศบาลเก็บรวบรวมและขนส่งไปก้าจัด จากการด้าเนินการจัดการขยะโดยไม่มีการคัดแยกจากแหล่งก้าเนิด ส่งผลให้
การบ้าบัดหรือก้าจัดขยะในขั นตอนสุดท้าย มีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก  ดังนั น จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  ตั งแต่ขั นตอนการลดและแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิด รวมทั งแยกถังหรือแยก
ถุง และบ้าบัดหรือก้าจัดให้สอดคล้องตามลักษณะประเภทของขยะ   จึงจะท้าให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดปัญหาเรื่องผลกระทบต่างๆท่ีจะเกิดขึ นในภายหลัง    

   ๒.๒วัตถุประสงค์ 
  2.2.1เพือ่ใหส้้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามีการปรับปรุงพฒันาสิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นส้านักงานสีเขียว
ต้นแบบ(GREEN OFFICE) แก่โรงเรียนในสังกัด 
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  2.2.2 เพือ่พัฒนาพื้นที่ให้เปน็แหล่งเรยีนรู้ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มา
ติดต่อราชการ  
  2.2.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ให้มี
จิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดลอ้มภายในส านักงาน 
   ๒.๒.๔ เพือ่ลดปริมาณขยะ และเสริมสร้างในเรื่องการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ 
   ๒.๒.๕ เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะในส านักงานแบบมีส่วนรวม 

  2.3  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน 
โดยมีการบ้ารุงรักษาต้นไม้ พรรณไม้ต่างๆ  เดือนละ  ๑  ครั ง  โดยรอบบริเวณส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ในเนื อท่ีโดยรวมประมาณ ๕  ไร่ เพื่อให้มีความสวยงามและเกิดความประทับใจแก่ผู้มา
ใช้บริการ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐  
  - เชิงคุณภาพ 

ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ได้รับการพัฒนาให้เป็นส้านักงานต้นแบบ
เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายของ สพฐ.  ด้านท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผลผลิต (Output)    
ร้อยละ ๘๐ ของภูมิทัศน์โดยรอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  มีความ

สวยงานพร้อมเป็นแหล่ง เรียนรู้ของผู้รับบริการ  และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานด้านการบริหารจัดการขยะในองค์กร    

ผลลัพธ์ (outcome)   
การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการด้ายขยะในองค์กร  เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
  ๒.๕ ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)  

       -ปริมาณขยะมูลฝอยในส านักงานลดลงร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

  ๑. บุคลากรของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ มีจิตส้านึกใน 
การลด   คัดแยกขยะ  และรักษาสิ่งแวดล้อมในส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒       
  ๒.ปริมาณขยะในส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ลดลง ไม่น้อย 
กว่า ๕๐ %  
     ๓.  ได้ต้นแบบในการจัดการขยะใน ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  
ส้าหรับเป็น best practice ในการขยายผลไปสู่ส้านักงานอื่นๆ ได้  
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     ๔. บริเวณส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ มีความสะอาด  ร่มรื่น ภูมิ
ทัศน์สวยงามน่าอยู่เสมอ และสามารถเป็นส้านักงานสีเขียวต้นแบบ(GREEN OFFICE)แก่โรงเรียนในสังกัด  
     ๕.บริเวณส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ  
   ๖.บุคลากรทางการศึกษา   มีจิตส้านึกในการร่วมกันรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ น    
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน ์

  -ข้าราชการ  และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต ๒  จ้านวนทั งสิ น   ๘๐  ราย -ผู้มาติดต่อราชการ 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร   ๑ เมษายน  ๒๕๖๔ ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔    

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  ๗๓,๗๓๐ บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสท่ี 

1/256๔ 
ไตรมำสท่ี 
2/256๔ 

ไตรมำสท่ี 
3/256๔ 

ไตรมำสท่ี 
4/256๔ 

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์   ๓๖,๘๖๕  ๓๖,๘๖๕ 
2. กิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูล
ฝ อ ย ใน ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต ๒ ตามมาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐ 

   ๓๖,๘๖๕ ๓๖,๘๖๕ 

รวม   ๓๖,๘๖๕ ๓๖,๘๖๕ ๗๓,๗๓๐ 
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18. โครงกำรลดใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง สพป.สกลนคร เขต  2  กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล     1. นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทรศัพท์ 089-0374685 
 2. นางสาวปาริชาติ   มณีโชติ  กลุ่มอ านวยการ  
 3. นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทรสาร.  042-721155  E-mail nipaporn3023@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
- สภาพแวดล้อมท้ังดีและไม่ดีย่อมมีผลต่อการพัฒนาการศกึษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม 
 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพฒันาอย่างสมดลุ ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอ้ย่างตอ่เนือ่ง
ตลอดชวีิต 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สภาพแวดลอ้มย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
หรือบุคคลทั่วไป มีผลตอ่การพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์

 แนวทางการพัฒนา  
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 

21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมบน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและ
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อม
ท้ังการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการสรา้งครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุก
วัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการท่ีส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
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สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิง
สร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยท่ีจะต้องมีระบบการจัดการท่ีอยู่
อาศัยส าหรับครอบครัวท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบ
สนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบสนับสนุนในการท างานท่ีเอื้อ
ต่อครอบครัวท่ีทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานท่ี
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 

 เป้าหมายของแผนย่อย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชวีิตแบบพอเพยีงมากข้ึน 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยมีความเข้มแข็ง มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าวัสดุท่ีใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ น ากลับมารีไซเคิลเพือ่
ใช้ใหม่ ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

 1.3   แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน ระบบความปลอดภยั และระบบสวัสดภิาพของผู้เรียน 
  3) กิจกรรม จัดบริการการดแูบคุ้มครองผู้เรียน ท้ังในด้านความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ
ครอบคลุมสถานศึกษา ทุกสังกัดท่ัวประเทศ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม ผูเ้รียนได้รับการชว่ยเหลือดูแลและคุ้มครองท้ังด้านความปลอดภยั สุขภาพ 
และสวัสดภิาพ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
  (3.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนษุย ์

  (3.2)แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามาถในการ
ด ารงชวีิตอยา่งมีคุณค่า 

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 17 การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 

2) แผนระดับชาตวิ่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี  5 รณรงค์การสร้างความตระหนัก
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในด้านการผลิตการใช้พลังงานทดแทน และการประหยดัพลังงาน ตั้งแต่
ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากร และความสะดวกในการด ารงชีวิตท าให้ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มข้ึน ประกอบกับการขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะมูลฝอย จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันการจัดการกับ
ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนโดยการน าขยะมูลฝอยท้ังหมดไปสู่กระบวนการก าจัด ซึ่งมีวัสดุท่ียังมีมูลค่าสามารถน า
กลับไปใช้ใหม่ได้โดยตรง (Reuse) หรือการน าไปผ่านกระบวนการเพื่อการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  รวมท้ังขยะ
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มูลฝอย บางส่วนท่ีสามารถน ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้ มูลเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจาก การจาดความรู้
ความเข้าใจและจิตส านึก เก่ียวกับขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี   

ดังนั้น  การบริหารจัดการขยะ จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของคนทุกคน กระบวนการให้ความรู้ การ
สร้างกระบวนการให้เกิดความตระหนัก เพื่อน าสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะและ
การจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง รวมถึง การมีจิตส านึกและจิตสาธารณะในการจัดการขยะร่วมกันโดยต้องอาศัย
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเริ่มตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการ
ก ากับ ดูแล สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะเรื่อง
สิ่งแวดล้อมศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการสร้างจิตส านึกกับการบริหารจัดการสิง่แวดลอ้ม โดยเริ่มจากปัญหาขยะซึ่ง
เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องหลักของการสร้างจิตส านึก การรณรงค์ 

2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ จิตส านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย และ

มลพิษทางอากาศ แบบมีส่วนร่วมให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.2.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริม สนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ

บริหารจัดการขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศแบบมีส่วนร่วม 
2.2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบูรณาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ ขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.3 เป้ำหมำย 

2.2.1 เชิงปริมำณ 
- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 255 โรงเรียน 

2.2.2  เชิงคุณภำพ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ

บริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างมูลค่าของขยะให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีแผนปฏิบัติการที่มีกิจกรรมยอ่ยและตัวชี้วัดในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ าเสีย และการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ มีจิตส านึกและ

ทักษะในการบรหิารจัดการขยะ น้ าเสีย อย่างถูกวธิี โดยใชห้ลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการลูกเสอื 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีแผนปฏิบัติการที่มีกิจกรรมย่อยและตวัชีว้ัดในการบรหิาร

จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ าเสีย และการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ มีจิตส านึกและ
ทักษะในการบรหิารจัดการขยะ น้ าเสีย อย่างถูกวธิี โดยใชห้ลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการลูกเสอื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนในสังกัดทุกโรงมีแผนปฏิบัติการท่ีมีกิจกรรมย่อยและตวัชีว้ัด
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม เช่น ขยะ น้ าเสีย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ 
มีจิตส านึกและทักษะในการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย อย่างถูกวิธี โดยใช้หลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพยีง และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการลูกเสือ  

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนในสังกัดทุกโรงมีแผนปฏิบัติการท่ีมีกิจกรรมย่อยและตวัชีว้ัด

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม เช่น ขยะ น้ าเสีย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ 

มีจิตส านึกและทักษะในการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย อย่างถูกวิธี โดยใช้หลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพยีง และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ มีจิตส านึกและทักษะในการ
บริหารจัดการขยะ น้ าเสีย อย่างถูกวิธี โดยใช้หลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง และเปน็แบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 

  ผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  เมษายน - กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

             วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร     100,000 บำท  

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมท่ี 1 
- โครงการลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

  100,000  100,000 

กิจกรรมท่ี2 
- นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานโครงการ

ตามตัวชี้วัด 

    - 

รวม   100,000  100,000 
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19 โครงกำร “ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแนว
ทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  กรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางนภสร  มีระหันนอก  โทรศัพท์ 098-6631513 
โทรสาร    042- 721155    E-mail :  noolek.th@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด าเนินโครงการขับเคล่ือนโดยให้มีการให้ความรู้ การ

จัดท าแผนระดับ 3 ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่  20 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการ พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการอบรมโครงการขับเคล่ือนโดยให้มีการให้ความรู้ การจัดท าแผน
ระดับ 3 ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย ครูและบุคลากรมีความรู้ในการจัดท าแผนระดับ 3 ให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ร้อยละ 100  ของผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้การจัดท าแผนระดับ 3 ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.3   แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) กิจกรรม อบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม ก าหนดให้มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่ 6 มีระบบการบริหารกิจการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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  2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการภาครัฐ 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ปรับปรุงโครงการหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกินความคุ้มค่า 

  1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่   1  เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 4  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย

เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงาน   
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ ด้านความมั่นคง 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการจัดท าแผนระดับ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถจัดท าแผนระดับ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2.2  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการจัดท าแผนระดับ 3 ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้าน

ความจ าเป็นของแผน ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผน และการก าหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับ
ของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.3  เป้ำหมำย 

   จ านวน  302  คน   ประกอบด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีทิศทางการพัฒนา

การศึกษาตามทิศทางที่สอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
2) ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  งบประมาณ 2564 ที่ถูกต้องภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
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1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2) ทุกโครงการสามารถพัฒนาต่อยอดให้กับโรงเรียน และนักเรียนในสังกัดได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเขียนแผน จ านวน 302 คน  

    2.5.2  เชิงคุณภำพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  มี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดท าแผนระดับ 3 ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้าน

ความจ าเป็นของแผน ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผน และการก าหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับ
ของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตุลาคม –  พฤศจิกายน  2563 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร    73,200   บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.การชีแ้จงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดท าแผน
ระดับ 3  

รุ่นท่ี  1  จ านวน  153  คน  

รุ่นท่ี  2   จ านวน  149 คน  

 
 
 
 

24,480 
23,840 

    
 
 
 

24,480 
23,840 

2.ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก 2  วัน  16,800    16,800 

3.ค่าที่พักและพาหนะ 8,080    8,080 

รวม 73,200    73,200 

หมายเหตุ ถ่ัวจ่ายทุกรายการ           
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20 โครงกำร “กำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563- 2565 และแผนปฏิบัตกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล              นางเพียงพธู  ธิโสภา                โทรศัพท์   093-3593699 
โทรสาร                       042 - 721155                  E-mail     peang2223@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และเป้าหมายใน
การด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 255 
โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน ในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ซึ่งจะส่งเสริมให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่  1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การ
ท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน 
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่า
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ 
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
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 เป้าหมายของแผนย่อยภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และ
เป้าหมายในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
255 โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน ในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน การปฏิบัติราชการ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ซึ่งจะส่งเสริมให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน และเพื่อบรรลุภารกิจข้างต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้มีการจัดท าแผน
และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของ
รัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้ งนี้  พ ระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยห ลักเกณ ฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมื องที่ ดี  พ .ศ . 2546  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็น  
แผนห้าปี  และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
วาระแรกได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564  โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่  1  และแผนระดับที่  2 ตามที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 นี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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 2.1 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพื่อทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้การบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2.2.3 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
   2.2.4 เพื่อให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
สอดคล้องครองคลุมกับนโยบายและมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เป้ำหมำย 

   2.3.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564   
   2.3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มี
กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    2) ร้อยละ 100 ของของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มี
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
    3) ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 สนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีกรอบ
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
    2) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการศึกษาและน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
    3) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

  2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
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    1) ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    2) ร้อยละ 100 ของของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มี
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
    3) ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 สนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

    1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีกรอบ
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
    2) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการศึกษาและน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
    3) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 2.6.1  มีการทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศกึษาให้สอดคล้องครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.6.2  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพือ่พัฒนาให้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

 2.6.4 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ สนองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

 2.7.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 2.7.2 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 255 โรงเรียน  

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร   158,320  บำท 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 

(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2564 
1. กิจกรรม กำรกำรยกร่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ 2564  วันที่  23 – 24 ธันวำคม 2560  ณ โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือเข่ือนอุบลรัตน์ อ ำเภออุบล
รัตน์   จังหวัดขอนแก่น 
1.1 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่      จ านวน 
58 คน วันที ่23 ธันวาคม 2563  ( 58 
คน x2x 30) 

3,480 - - - 3,480 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น  
จ านวน 58 คน วันที ่23 ธันวาคม 2563  
550 บาท ( 58  x 550) 31,900 - - - 31,900 

1.1 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่      จ านวน 
58 คน วันที ่24 ธันวาคม 2563 ( 58 คน 
x2x 30) 

3,480 - - - 3,480 

1.3 ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน  
550 บาท (58 x 550) 

31,900 - - - 31,900 

1.4 ค่าที่พัก 1 คืน   27,200 - - - 27,200 
1.5 ค่าห้องประชุม 6,600 - - - 6,600 
1.6 ค่าจา้งเหมาพาหนะ 32,000 - - - 32,000 
1.7 ค่าจดัท าเอกสารการประชุม 5,800 - - - 5,800 

รวมกิจกรรมที่ 1 142,360 - - - 142,360 
2.กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรกล่ันกรองแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2564  
2.1 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 2 มื้อ (38 
คน x2x 30บาท) 

- 2,280 - - 2,280 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 38 คน 1 มื้อๆ ละ 
100 บาท ( 38x 1 x 100) 

- 3,800 - - 3,800 

2.3 ค่าจดัท าเอกสารร่างแผนฯ - 9,880 - - 9,880 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 15,960 - - 15,960 

รวมงบประมำณทั้งส้ิน 
136,340 15,960 - - 158,320 

** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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21 โครงกำร “ ประชมุส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  กอง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  
                            กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้ติดตอ่ประสำนงำน (contact person) 
ช่ือ - นำมสกุล.....นางสาวอัจฉรินทร์......ศรีสรอ้ย......... โทรศัพท์........087-2361415............................. 
โทรสำร............042-721155.....................................E-mail………zazto14@gmail.com………………...  
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
             1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
                    1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

     (1) เป้ำหมำย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี  21  
            (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
                           น าสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมประชุมไปใช่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานท่ีได้รับ
มอบมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

   1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การพฒันาการเรียนรู ้

        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยท่ี คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ สามารถน าสิ่งที่ได้จากการประชุมเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได้ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 

 แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพท้ังด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม 
สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างและพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปญัญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งตอ่การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
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 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจดัการประชุมเป็นการ
รบัทราบนโยบาย ข้อราชการต่างๆ ตลอดจนการปรึกษาหารือและการหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนารว่มกัน ซึ่ง
จะท าให้ทราบขอ้มูลจากหลายด้าน โดยสามารถน าข้อมูลตา่งๆ เหล่านั้นไปใช่ในการปฏบิัติงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 1.3  แผนกำรปฏริูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป  ปรับปรุงระบบการศึกษาใหม้ีประสิทธภิาพของการใช้ทรพัยากร เพิ่ม
ความคล่องตวัในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบยีบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดชวีิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ ์

  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ ท่ี  3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 

  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำท่ี  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนท้ัง
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะระดับการศึกษา 

  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบำยควำมมัน่คงแห่งชำติ ท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์  

2) แผนระดับชำติวำ่ด้วยควำมมัน่คงแห่งชำติ รองรับนโยบำยท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุย์  
                    3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคงให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงาน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความม่ันคง
ท่ีต้องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานท่ีเกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 

  1.6  แผนระดับ 3 (ตำมมต ิครม.วันที่ 4 ธันวำคม 2560) 

1) ควำมสอดคล้องกับนโยบำยหลักรัฐบำล  1. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศัก
ภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

  - มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 

2) ควำมสอดคล้องกับนโยบำยเร่งดว่นของรัฐบำล การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรบัฟัง
ความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพือ่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

    ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  สกลนคร เขต ๒  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  
๒  นับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายกระทรวงศึกษาและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  ซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนอยู่ตลอดเวลา  เพื่อจะน าไปใช้ขยายผลในสถานศึกษาและกลุ่มงานต่างๆ  จึงมีความจ าเป็นต้องมี
การประชุม  พบปะ  หารือกันถึงนโยบายต่างๆ  และรวมไปถึงประเด็นปัญหา  การรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และ
แลกเปล่ียนทัศนะซึ่งกันและกัน  เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และด้วยความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย  จึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งในการจัดท าโครงการประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  เจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ข้ึน 
  2.2 วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

  2) เพื่อช้ีแจงและรายการผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต๒ 
  3) เพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปล่ียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

   2.3  เป้ำหมำย 
                ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน  รวมจ านวน  255  คน  
       2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
         2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                สามารถจัดการประชุมแต่ละกิจกรรมได้ร้อยละ ๘๐ 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของ สพฐ. และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มาก
ขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ  

 2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมำณ 
               (๑)  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  จ านวน  4  ครั้ง 
       (๒) การประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   จ านวน  44  ครั้ง 
      (3)  การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  จ านวน  2  ครั้ง 
       (4)  การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  ๒  จ านวน  2  ครั้ง 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
               (๑)  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
       (๒)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   
         (๓)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปล่ียนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  
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  2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒       
  (2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต  ๒             
  (3) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปล่ียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
2.7.2 นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

          2.7.3 บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
2.8 .ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  1 ตุลาคม  ๒๕๖3 – 30  กันยายน  ๒๕๖4 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

         วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ จ ำนวน  105,220  บำท   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนกำรปฏิบัติงำน/(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2564 
กิจกรรมที่  ๑  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรง   
๑.๑  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  (29๐ คน x 30 
บาท x  4  ครั้ง) 

8,700 
บาท 

 
 

8,700 บาท 
 

8,700 
บาท 

 

8,700 
บาท 

 

34,800 
บำท 

กิจกรรมที่  ๒  ประชุมผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒    
๒.๑  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  (32 คน x 30 
บาท x  44  ครั้ง) 

7,680 
บาท 

12,480 
บาท 

10,560 
บาท 

 

11,520 
บาท 

42,240 
บำท 

กิจกรรมที่  3  ประชุมเจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   
3.๑  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  (๗4 คน x 60 
บาท x  2  ครั้ง) 
3.๒  ค่าอาหาร  (๗4 คน x  ๑๐๐  บาท x  2 ครั้ง) 

11,840 
บาท 

 
 
 

 
 

11,840 
บาท 

 

  
 

23,680 
บำท 

 
กิจกรรมที่  ๔  ประธานศูนย์เครอืข่ายฯ 
๑.๑  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  (25 คน x 30 
บาท x  4  ครัง้) 

750 
 

750  1,500 1,500 6,000  

รวม 28,970  21,930  32,600  21,720  105,220  
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22 โครงกำร “ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายสนธยา หลักทอง   โทรศัพท์ 081 052 5177 
โทรสาร.................................................................................  E-mail sonthaya.lak@msu.ac.th 

ส่วนท่ี  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    (1) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวับให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21  
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลไกขอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการ
ก ากับ เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การด าเนินการติดตาม ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จะส่งผลให้ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการภายในโรงเรียนนเพื่อจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
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 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ เป้าหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

โดยที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสอดคล้อง
กับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ 
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 โดยให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีหน้าที่ ในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดย
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กล่าวมา รวมทั้งให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อจัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ

ราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
2.2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร

การศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

2.2.3 เพื่อรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  2.3  เป้ำหมำย 
2.3.1 เชิงปริมำณ 

  1) คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 10 คน 
 2) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 16 คน 
 3) คณะวิจัย จ านวน 20 คน 
 4) คณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน 35 คน 
 5) รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกบัการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน 30 เล่ม 
 6) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 255 โรงเรียน 
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2.3.2 เชิงคุณภำพ 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับ

เขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
  2) โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนแกลางการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาในระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2) รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศกึษา 
2)โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ

น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

3) มีรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

4) ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
5) มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างน้อย 

1 เรื่อง 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม 

        มาตรฐานการจัดการศึกษา 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตาม  

    ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
    คุณภาพการจัดการศึกษา 

2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.6.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
2.6.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ

น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2.7.2 ศึกษานิเทศก์ในสังกัด 
2.7.3 คณะวิจัย 
2.7.4 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.7.5 นักเรียนในสังกัด 
2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มกราคม - 30 กันยายน 2564 
2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 58,400 บำท (ห้ำหมื่นแปดพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/2563 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2564 

1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
   1.1 คา่เบี้ยประชุมส าหรับประธาน
กรรมการ (1,500 บาท x2 ครั้ง) เป็น
เงิน 3,000 บาท ส าหรับกรรมการ 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานกุาร จ านวน 
9 คน (9X1,200x2) = 21,600 บาท 
   1.2  ค่าอาหารว่าง ส าหรับการ
ประชุม (25 บาท X 10 คน x 2 ครั้ง) 
เป็นเงิน 500  

  12,550   12,550   25,100 

2. กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 
2.1 การสร้างเครื่องมือวิจยั 
    1) คา่อาหาร อาหารวา่งคณะวิจัย 
จ านวน 20 คน จ านวน 5 วัน ๆ ละ 
150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
   2) คา่อาหาร อาหารว่าง ส าหรับการ
ประชุมเพื่อรับรองรูปแบบ จ านวน 22 
คน 1 วนั ๆ ละ 150 เป็นเงิน 3,300 
บาท 
2.2 กำรสรุปและเขียนรำยงำน
ผลกำรวิจัย 
   1) คา่อาหาร อาหารว่างคณะวจิัย 
จ านวน 20 คน จ านวน 5 วัน ๆ ละ 
150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

  
 

18,300 
 
 
 
 
 

 

  

    
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
  

33,300 

รวม  18,300 12,550 27,550  58,400 
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23.โครงกำร “กำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  กรม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางฐิตาภรณ ์แก้วก่า   โทรศัพท์ 0956746614 
โทรสาร...................................-..............................................  E-mail  Titapron22sakon2@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

     (1) เป้าหมาย.  
 1.ภาครัฐมวีัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สว่นรวมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเรว็โปร่งใส  
 2. ภาครัฐมีความเชือ่มโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทลั
มาประยุกต์ใช ้
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การตรวจราชการมุ่งท่ีจะท าให้การปฏบิัติ
ราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลตอ่ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย  
 1.1. บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์
 2.1. การบริหารการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  
 3.1. การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
 3.2. การติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา เป็นการสรุปความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์

ของผู้รับบริการ 
 3.3. ก าหนดนโยบายและการบริหารการจัดการที่ต้ังอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง

ประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคลอ่งตัวสูง 
 3.4 มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคสว่นสามารถเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์

ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก 
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 3.5 พัฒนาภาครฐัให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสง่เสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครฐั
อย่างเต็มศักยภาพ 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปฏิรปูประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย 
 1. จัดระบบบรหิารและบริการประชาชนให้เป็นดจิิทัล เพือ่ความโปร่งใส ทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

 1. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีสว่นรว่มจากประชาชน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน

เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การ
ท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวกรวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหะสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่า
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาพร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ 
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครฐัมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและความ
คล่องตัว 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตรวจติดตาม ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการเป็นเครือ่งมือที่จะควบคุมให้เสรจ็ตามก าหนดเวลา
และทิศทางเดียวกัน 

 1.3   แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  2) เป้าหมายกิจกรรม จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเรว็ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  2) เป้าหมายรวมที่ 
   2.1 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ทีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน   
  3) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
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       3.1.1.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 
   3.2.1. ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท างานที่เป็นดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและสะดวกรวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหะสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาพร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ   
  1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่  
  1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
  2.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน
และบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ
หรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล 
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยมี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบ และมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงในฐานะผู้สอดส่องดูแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะตรวจติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงหรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล และตรวจติดตาม
ความสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน/โครงการส าคัญของรัฐบาล ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งตรวจติดตามแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนปัญหาส าคัญในพื้นที่โดยยึดถือปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ซึ่งก าหนดสรุปได้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้การตรวจราชการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีหรือตามที่
ได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี โดยให้จัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน และเครื่องมือในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับกระทรวง 

ระดับภาคและระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกันเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการแก้ไขปัญหาการศึกษาของพื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

2.2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ 
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  2.3  เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ 
              รับการตรวจราชการจ านวน 5 ครั้ง 
        เชิงคุณภำพ 
              ได้เครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา   

   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

บุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด าเนินการบูรณาการ
เชือ่มโยงในการพัฒนางานไปสู่การปฏิบัติ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ข้อมูล
และสารสนเทศ ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 

2) ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผ่าน
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) การบริหารและการจัดการการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและอยู่ในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 
2) ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

2.6.1 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ข้อมูลและสารสนเทศ     
ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 

  2.6.2 การบริหารและการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ 

      2.6.3 มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็ระบบ และเกิดผลส าเร็จเปน็รูปธรรม 
        2.6.4 เกิดจากการบูรณาการและความเชือ่มโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

และเป็นรูปธรรม  
     2.6.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 

  2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2564 
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2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร     63,600      บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.ประชุมรับตรวจติดตำมนโยบำย 
    ครั้งที่ 1 
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(70 คน× 30บำท×1) 

- 
- 

- 
2,100 

- 
- 

- 
- 

 

2 ค่าอาหารกลางวัน 
(70คน×100 บำท ×1 วัน) 

- 7,000 - -  

3. ค่าของที่ระลึก - 900 - -  

    ครั้งที่ 2 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน× 30บาท×1) 
2 ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×100 บาท ×1 วัน) 
3. ค่าของที่ระลึก 

 
- 
- 
- 

 
2,700 
9,000 
800 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

   ครั้งที่ 3 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน× 30บาท×1) 
2 ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×100 บาท ×1 วัน) 
3. ค่าของที่ระลึก 

 
- 
- 
- 

 
2,700 
9,000 
500 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

   ครั้งที่ 4 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน× 30บาท×1) 
2 ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×100 บาท ×1 วัน) 
3. ค่าของที่ระลึก 
    ครั้งที่ 5 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 คน × 30 บาท ×1) 
2 ค่าอาหารกลางวัน 
(100คน×100 บาท ×1 วัน) 
3. ค่าของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
2,700 
9,000 
700 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 
10,000 

800 

 

2. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร - 700 - 2,000  
รวม  35,400 12,400 15,800 63,600 
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24 โครงกำร “อบรมเชงิปฏิบัตกิำรควบคุมภำยใน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๒” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   
กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางปาริชาติ  มณีโชติ   โทรศัพท์ 0956591574 
โทรสาร 042-72115๕           E-mail  mudmee2525@gmail.com  

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
       (1) เป้าหมาย ภาครฐัมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส์่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
        (2) ประเดน็ยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรช์าติเป็นเปา้หมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
       (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ 
        การอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในระบบการก ากับดูแลการควบคุม
ภายในองค์กร อันจะชว่ยใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันการสูญเปล่าของทรัพยากร 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายท่ี 1.การบริการของรัฐมีประสิทธภิาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ถ้าองค์กรของรัฐมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
เราจะเหน็ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนซึ่งจะส่งผลให้การท างานหรือการบริการภาครฐัไม่มีประสิทธภิาพ แต่ถ้ามีการ
ควบคุมท่ีดีการบริการภาครัฐก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา   ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยู่บนข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์  มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคลอ่งตัว น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่  
ระบบ การท างานท่ีเป็นดจิิทัล มาใช้ในการบรหิารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครฐัให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน  และใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังน าองคค์วามรู้  ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพือ่สร้างคณุค่าและแนวทางปฏิบัติท่ีเปน็เลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่ง
ทันเวลา พร้อมท้ังมีการจัดการการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพือ่พัฒนาภาครัฐใหเ้ป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  และการเสริมสรา้งการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

mailto:mudmee2525@gmail.com
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 เป้าหมายของแผนย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตวั 

 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การควบคุมภายในท่ีดีจะเป็นการ
ปิดจุดอ่อนหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ ส่งผลใหก้ารบริการประชาชนมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น    
       1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

     การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน  นับว่าเป็นส่ิงส าคัญในระบบการก ากับดูแลการควบคุมภายใน
องค์กรที่ดี  อันจะช่วยให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่
เกิดจากการผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงาน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความส้ินเปลืองหรือความสูญ
เปล่าของทรัพยากร การกระท าใดๆ ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการ
ควบคุมภายในเพื่อเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานด้านการรายงานและด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับโดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

    ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒.๒.๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  มีความรู้และ
สร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายใน   
                    ๒.๒.๓ เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ สามารถรายงานผลการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งมีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวด
ระยะเวลาอันเหมาะสม 
 2.3  เป้ำหมำย 
   พัฒนาระบบระบบการควบคุมภายในให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต ๒  จ านวน ๑๐  กลุ่ม ๑ หน่วย รวม ๖๒  ราย 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
-พัฒนาระบบระบบการควบคุมภายในให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต ๒  จ านวน ๑๐  กลุ่ม ๑ หน่วย รวม ๖๒  ราย 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

   - บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ สามารถปฏิบัติงานตาม
มาตรการในการป้องกันความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ห น ้ า  | 168 

 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมำณ 

-ร้อยละของกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร  เขต ๒ สามารถด าเนินการและรายงานผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.5.2  เชิงคุณภำพ 
   -กลุ่ม / หน่วย ในสังกัดมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ขององค์กรได้ 
  2.6.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต เพื่อน าแนวคิดที่ได้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม  
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  จ านวน ๑๐  กลุ่ม ๑ 
หน่วย รวม ๖๒  ราย 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร       ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔   

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร    ๙,๗๘๐  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/256๔ 
ไตรมำสที่ 
2/256๔ 

ไตรมำสที่ 
3/256๔ 

ไตรมำสที่ 
4/256๔ 

กิจกรรมที่  ๑  อบรมเชิงปฏิบั ติ การ
ควบคุมภายใน ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  

     

๑.๑  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ๑.๒  ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
กิจกรรมที่ ๒   ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๒.๑  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

   1,8๖๐ 
๗,๔๔๐ 

 
    ๔๘๐ 

1,8๖๐ 
๗,๔๔๐ 

 
       ๔๘๐ 

             รวม     ๙,๗๘๐ ๙,๗๘๐ 
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25 โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  
        กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล. นางปาริชาติ  มณีโชติ  โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๕๙๑๕๗๔  
โทรสาร 042-72115๕                E-mail mudmee 2525@gmail.com  

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
        (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การที่องค์กรได้มีการส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนของ 
ทางพระพุทธศาสนา รู้จักการท าบุญในวันส าคัญทางพุทธศาสนา และส่ิงส าคัญคือ รู้จักแพ้ชนะ ให้อภัย ส่ิงเหล่านี้จะหล่อ
หลอมให้สังคม หรือองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพก็จะท าให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ คนไทยมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้วัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามของคนไทย  ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามบางอย่างหลายๆองค์กรอาจไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
                           (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะการเป็นพลเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  อนุรักษ์พัฒนา
และสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริม
ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน  จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่  ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้าง
ชีวิตพอเพียง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจรยิธรรม มีจติวิญญาณทีด่ี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดี 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากร
ในส านักงานเขพื้นที่การศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทย  น าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงได้ 

mailto:2525@gmail.com
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 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

        1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั งแต่เด็ก เยาวชน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ตั งแต่ใน
ระดับของครอบครัว  โรงเรียน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนแต่เกิดปัญหาในการด้าเนินชีวิตมากมาย ต่างใช้ชีวิต
ด้วยความประมาท ไม่ได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั งที่เราทุกคนสามารถที่จะน้าหลักของการปฏิบัติธรรม ตามค้า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะน้าว่า ต้นคดปลายตรงยังใช้ได้ “คนที่ประมาทในเบื องแรก แต่ภายหลัง
ไม่ประมาท ยังจะท้าให้โลกสว่างไสวได้ ดั่งพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกแล้ว” ซึ่งหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว
สามารถน้ามาใช้ในการด้ารงตน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าภายในจิตใจ อีกทั งผลกระทบจากภายนอก โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจ แม้กระทั่งการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด  ผู้คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ 
เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ฝ่ายเดียว ส่งผลให้เกิดความอ่อนแอทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ    

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ได้เล็งเห็นความส้าคัญในเรื่อง 
ดังกล่าวจึงได้จัดท้าโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  เพื่อให้พนักงานได้น้าหลักธรรมค้าสอนจากทาง
พุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน อีกทั งเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย  

   ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
       ๒.๒.๑  เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย  
                     ๒.๒.๒  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีแก่คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
และลูกจ้างใน สพป.สกลนคร  เขต  ๒ ทุกคน มีความเมตตา น าพาซึ่งความสันติสุขสู่สังคม โดยการร่วมท าบุญในวันส าคัญ
ทางศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
                     ๒.๒.๓.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติวิถีแห่งการท าบุญร่วมกัน  ซึ่งคนไทยควรกลับมาปฏิบัติ
ท าบุญร่วมกันในวันส าคัญในพระพุทธศาสนา 
        ๒.๒.๔ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ โดยร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรรวมทั้ง
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรของ สพป.สกลนคร  เขต ๒  

  2.3  เป้ำหมำย 
           เชิงปริมำณ 
 - ข้าราชการสังกัด สพป.สกลนคร  เขต ๒  จ านวน  ๖๑ คน 
 - ลูกจ้างประจ า  จ านวน ๓   คน 
 - ลูกจ้างช่ัวคราว ๑๓ คน 
   เชิงคุณภำพ 
 คณะผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในสังกัดได้ ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนาและได้ร่วม
กิจกรรมสานสัมพันธ์  
 ๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์  และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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สกลนคร เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกีฬาสานสัมพันธ์ ครบทุกคน 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

  ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้รับการพัฒนาเป็นคนดีและมี
คุณธรรม รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

- ข้าราชการสังกัด   จ านวน  ๖๑ คน- ลูกจ้างประจ า  จ านวน ๓   คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๑๓ คน 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

คณะผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในสังกัดได้ ร่วมสืบสานประเพณี 
ทางศาสนาและได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์  
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
            ๒.๖.๑  คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง ใน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ทุกคน  มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถแีห่งการท้าบุญร่วมกันในวันส้าคัญทางศาสนา 
                      ๒.๖.๒ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้าง ใน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ทุกคน  ได้มีโอกาสในการพบปะ  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี หรือแนวทางในการพัฒนาในเรื่องอ่ืน ๆ 
  ๒.๖.๓ เกิดความสามัคคี และสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของ สพป.สกลนคร  เขต 2  
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

- ข้าราชการสังกัด จ านวน  ๖๑ คน- ลูกจ้างประจ า  จ านวน ๓   คน- ลูกจ้างชั่วคราว ๑๓ คน 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ๑ เมษายน  ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  ๔๔,๖๐๐บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/256๔ 
ไตรมำสที่ 
2/256๔ 

ไตรมำสที่ 
3/256๔ 

ไตรมำสที่ 
4/256๔ 

๑.กิจกรรม วันสงกรำนต ์
  ๑.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน  

  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

2. กิจกรรม วันเข้ำพรรษำ 
  ๒.๑ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ 
  ๒.๒ ค่าอาหารถวายพระ  

    
๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๓.กิจกรรม วันออกพรรษำ 
  ๓.๑ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ 
  ๓.๒ ค่าอาหารถวายพระ 

   
 

 
    ๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๔.กิจกรรม กีฬำสำนสัมพันธ์ 
  ๔.๑ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
  ๔.๒ ค่าอปุกรณ์กฬีา 
  ๔.๓ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

   
  ๓,๐๐๐ 
  ๕,๐๐๐ 
  ๑,๖๐๐ 

  
  ๓,๐๐๐ 
  ๕,๐๐๐ 
  ๑,๖๐๐ 

รวม     ๑๔,๖๐๐ ๓๐,๐๐๐   ๔๔,๖๐๐ 
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26 โครงกำร “ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล”การสรรหาลูกจ้างชัว่คราวและ
พนักงานราชการท่ัวไป 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบรหิารงานบุคคล     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นายค ารณ   ดินแดง          โทรศัพท์  042 - 722320 
โทรสาร.................................................................................  E-mail personsnk2@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง                           
ในศตวรรษที่ 21 

                          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เข้าร่วม
โครงการมีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงตามศักยภาพ มีทักษะในการท างาน การส่ือสาร ทันสมัยกับยุค
ปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลา 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละ

สายงาน  ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงตามศักยภาพ ทักษะในการท างาน การ
ส่ือสาร ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลา 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

 แนวทางการพัฒนา   พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของโลก
ในอนาคตสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อให้องค์กรมี
ความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาการศึกษา การปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยกับยุค
ปัจจุบัน 

 เป้าหมายของแผนย่อย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความ                        
เป็นไทย ด ารงชีวิต แบบพอเพียงมากขึ้น 
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 การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงจะส่งผลดีและมีประโยชน์ตอ่นักเรียน
ในสังกัด ส่งผลให้คนไทยมีความเข้มแข็ง  
   1.3   แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา เรื่อง กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพื่ อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่ สมบู รณ์  มีคุณ ธรรมจริยธรรม                          
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและท าาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (3.2)แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ                          
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (3.3)แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5  นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 3.7.15 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ กับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
  4) ตัวชี้วัด    
   4.1 ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ ที่ สอดคล้อง
กับหลักสากล 
   4.2  ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
รัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
 5) กลยุทธ์   3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภัยคุกคาม ความ
มั่นคงทางไซเบอร์  

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
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2.1  หลักกำรและเหตุผล 
           ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบอ านาจ
การสรรหา การลา ตลอดจนการลาออกจากราชการของลกูจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการในสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ท้ังหมด 254 โรงเรียน ให้กับผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ท้ังนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
ยังมีภารกิจการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  ซึ่งบัญชีการสอบคัดเลือกใกล้
ครบก าหนดยกเลิกบัญชี อีกด้วย 
                   ดังนั้น  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  สามารถสรรหา 
ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  บรสิุทธิ์ ยุติธรรม  ปราศจากการแทรกแซงในทุกกระบวนการสรรหา  จึงจัดท าโครงการนี้
ข้ึนเพื่อรองรับการด าเนินงานการสรรหา บรรจุแต่งต้ัง(ย้าย/โอน)ข้าราชการ และการสรรหา ลูกจ้างชัว่คราวและ
พนักงานราชการในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพือ่บริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชัว่คราว/บุคลากรทางการศึกษา จากเงิน

งบประมาณ ใหเ้หมาะสมกับสภาพอัตราก าลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  

   2.2.2 เพือ่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษา.ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรจาก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  2.3  เป้ำหมำย 

   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ท่ีได้รับจัดสรร
พนักงานราชการท่ัวไป  และ ลูกจ้างชัว่คราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                               เพื่อให้สามารถการสรรหา บรรจุแต่งต้ัง(ย้าย/โอน)ข้าราชการ และการสรรหา ลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานราชการในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
อย่างมีประสิทธภิาพ สอดคลอ้งตามแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.4.2.1. การสรรหา แต่งตั้ง (ย้าย / โอน) ข้าราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว 

สอดคล้องตามแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ.
ก าหนดอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

2.4.2.2  เพื่อการสรรหาและเลือกสรร การย้าย การเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ 
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2.4.2.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีขวัญ ก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษา  และได้รับการ
พัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ลดปญัหาการขาดแคลน ส่งผลให้การบริหารงานบุคลากรในสังกัดมีความ
น่าเชือ่ถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1. สถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐ มีแผนอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่คราวท่ี
จ้างจากเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.สถานศึกษารอ้ยละ ๑๐๐  ท่ีได้รับจัดสรรต าแหนง่พนักงานราชการ มีพนักงาน
ราชการ ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรร 

3. สถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐  ท่ีได้รับจัดสรรต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว /บุคลากร
ทางการศึกษามีลูกจ้างชัว่คราว/บุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรร 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ด าเนินการสรรหา

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาท่ีจ้างจากเงินงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ท่ีก าหนด  ถูกต้อง โปร่งใส  ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ  

2. สถานศึกษามีพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาท่ีจ้างจาก
เงินงบประมาณท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 

3. พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาท่ีจ้างจากเงิน
งบประมาณ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
2.6.1 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มี

ข้อมูลอัตราก าลังในการวางแผนบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้อง
และหมาะสม 

2.6.2 สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรรและมีต าแหน่งว่างมีพนักงานพนักงานราชการลูกจ้าง
ชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ไดร้ับผลประโยชน์ 
2.7.1 สถานศึกษาทีไดร้ับจัดสรรพนักงานราชการ  จ านวน  60  อัตรา 
2.7.2 สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรร ครูสาขาขั้นวิกฤต  จ านวน  45  อัตรา 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  เมษายน  -  มิถุนายน พ.ศ. 2564   

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
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แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/2563 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2564 

1. กำรประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก / สรรหำ 

- การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน

ราชการทั่วไปและลูกจ้างชัว่คราว 
-การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

-การประชุมเกลี่ยอัตราก าลัง พนักงานราชการ

และลุกจ้างชั่วคราว 

  15,000   

2. กำรสรรพนักงำนรำชกำรทั่ วไป/ลูกจ้ำง

ช่ัวครำว 

  25,000   

3 . ค่ ำ จ้ ำงเหมำเช่ ำ โฮสติ้ ง  และ โดแมน 

โปรแกรม Pesson-sk2 

  10,000   

รวม 
  50,000   

- สามารถถ่ัวจ่ายทุกรายการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 177 

 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

27 โครงกำร “ประกันคุณภำพกำรศึกษำ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นำมสกุล นางสาว พิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์    โทรศัพท์ 0895703563 
โทรสำร      -          E-mail address  pizza.aha@gmail.com  

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตควรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ขับเคล่ือนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อขับเคล่ือน และให้ค าปรึกษาแก่
สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับ
และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถึชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  
2)   ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อขับเคล่ือน และให้
ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่  ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพต้อง
เกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป  

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2.2 จัดท าคู่มือ แนวทางการก าหนดมาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษาของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
2.2.3 เพื่อวางแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาในให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 และ 5 
2.2.4 เพื่อให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 

คุณภาพดีขึ้นไปและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
  2.3  เป้ำหมำย 

2.3.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 จ านวน 255 
โรงเรียน 

เชิงปริมำณ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จาก 255 โรงเรียน   
เชิงคุณภำพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และวางแผนการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ีอย่างเป็นระบบ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
2.4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถก าหนด

มาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.4.1.2 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
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ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างเป็นระบบ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

สถานศึกษาทุกแห่ง จ านวน 255 แห่ง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน  

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา พร้อมขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพแนวใหม่เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง 

   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพแนวใหม่เพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอกพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 และ 5 
3 สถานศึกษามีคู่มือ แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และแนวทางในการประเมิน

คุณภาพภายใน ตลอดจนมีผลการประเมินคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ...........1 เม.ย. – ก.ย. 64............ 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ………………80,000…….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 

  3,200  3,200 

2. จัดท าคู่มือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่ อการประเมินคุณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา   

  58,000  58,000 

3. กิจกรรมประกันฯสัญจร   15,600  15,600 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ซักซ้อมการประเมินเตรียมรับการประเมินภายนอก 

  - - - 

5. ประชุมสะท้อนผล การประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

   3,200 3,200 

รวม   76,800 3,200 80,000 
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28 โครงกำร ยกย่องเชดิชูเกียรติข้ำรำชกำรครู  บคุลำกรทำงกำรศึกษำ  และลูกจ้ำงประจ ำทีจ่ะ
เกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  กอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  
                            กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล       นางสุรีย์พร   ปาละสานต์  โทรศัพท์   ๐๘๗-๙๑๘๒๘๒๔ 
โทรสำร 042-72115๕              E-mail   pammarkmort@gmail.com  
ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี   
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 
             1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
                    1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม 

     (1) เป้ำหมำย สร้างความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ การเสริมสร้างพลังทางสังคม   

            (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
                           ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะ  และร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้  ความ
เชี่ยวชาญ  เพื่อน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป  

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
         เนื่องด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั งลูกจ้างประจ้าในสังกัด เป็นก้าลังส้าคัญในการ
พัฒนาเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นขุมก้าลังทางปัญญาในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั งลูกจ้างประจ้า ดังกล่าวได้รับราชการ ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบเกษียณราชการ นั น ถือ
ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าสูงยิ่ง เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นเวลายาวนาน มีผลงานที่เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง สมควรได้รับการยกย่อง สรรเสริญและเป็นแบบอย่างสืบไป 
         ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  จึงได้จัดท้าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ้าที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ขึ น 
  2.2 วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างที่มีคุณค่าสมกับค้าว่าปูชนียบุคคล   
๒.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๓.  เพื่อการมีส่วนร่วม  ความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการและลูกจ้างประจ้าในสังกัด 
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะและร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  ความรู้  ความ

เชี่ยวชาญ  เพื่อน้าไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
   2.3  เป้ำหมำย 
                      ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔    จ านวน ๑๕๘  คน 
       2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
         2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับมีคุณค่าสมกับค าว่า  “ปูชนียบุคคล”  มีขวัญและ
ก าลังใจที่จะด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป   

 2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมำณ 
                  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ดังนี้ 
    - ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑๙  คน  -รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑ คน 
    - ข้าราชการครู ๑๒๗ คน       - บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ค(๒)  ๓ คน 
    - ลูกจ้างประจ า   ๘ คน   รวมทั้งส้ิน       ๑๕๘ คน 
 2.5.2  เชิงคุณภำพ 
             (๑)   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณค่าสมกับค้าว่าปูชนียบุคคล   
                (๒)  ผู้ร่วมโครงการมีขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

      (๓)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  ความรู้  ความ
เชี่ยวชาญ  เพื่อน้าไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
  2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  (๑) บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ ได้รับมีคุณค่าสมกับค้าว่า                
“ปูชนียบุคคล” 
     (๒)  บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการมีขวัญและก้าลังใจที่จะด้ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  รวมทั้งส้ิน  ๑๕๘ คน  

2.8 .ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ – 30  กันยายน  ๒๕๖4 

2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

         วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ ำนวน  ๑๑๐,๖๐๐  บำท   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 

ไตรมำสที่ 

2/2564 

ไตรมำสที่ 

3/2564 

ไตรมำสที่ 

4/2564 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติขา้ราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และลูกจา้งประจา้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ  ประจ้าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ จ้านวน  
๑๕๘  คน  
- ค่าของที่ระลึกและกรอบใบประกาศเกยีรตคิุณ   
๑๕๘ ชุดๆ ละ  ๗๐๐ บาท 

    
 
 

๑๑๐,๖๐๐ 

 
 
 

๑๑๐,๖๐๐ 

รวม - - - ๑๑๐,๖๐๐ ๑๑๐,๖๐๐ 
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29. โครงกำร “กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภพกำร
จัดกำรเรียนรู้และขับเคลือ่นกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กรม ส านักงานคณะกรรมาการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล ชอบกิจ  กนกหงส์                โทรศัพท์ 093-5546364 
โทรสาร -                                               E-mail col_kan@becmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
             เมือ่วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้ำหมำย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนร่วม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ ภาครัฐมีความทันสมัย 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 

2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่ง
คณะนิเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป 
เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 เป้ำหมำยท่ี   20  
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 จึงได้จดัท าโครงการพฒันานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งคณะ
นิเทศและผู้มีส่วนเกีย่วข้องได้ใช้กระบวนการพฒันานวตักรรมการนเิทศที่มีประสิทธภิาพ การนิเทศการศึกษาที่ต้องด าเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป เพือ่ให้งานบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายรว่มกันในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ส่วนที่  2  รำยละเอยีดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขันกับประเทศในระดับสากล ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในประเทศ การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตาม
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ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดย
มีเป้าหมาย ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานที่เชื่อมโยงกับโรงเรียนและศูนย์เครือข่ายการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการนิเทศการจัดการศึกษาที่สนองต่อ
นโยบายและจุดเน้นการศึกษาด้วยนวัตกรรมการนิเทศ จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัด
กระบวนการจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ การวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และคุณภาพระบบบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นกิจกรรมที่อยู่ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่เคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น   
   จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งคณะนิเทศและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาที่ต้องด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1เพื่อพัฒนานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคล่ือนงานนโยบายและโครงการต่างๆ สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา 

2.3 เป้ำหมำย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนจ านวน 255 โรงเรียน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  
    2) รายงานผลการใช้นวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  
    3) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่มีการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนสามารถบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่มีแผนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ    
  2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
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1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีนวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

2) โรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3) ผู้บริหาร มีนวัตกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จตามนโยบายและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะส าหรับการปฏิบัติงานจากการใช้นวัตกรรม
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

 1) ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 16 คน  
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 255 คน           

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีนวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้

พื้นที่เป็นฐานเพื่อขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

2) โรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อขับเคล่ือนการบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3) ผู้บริหาร มีนวัตกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จตามนโยบาย
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะส าหรับการปฏิบัติงานจากการใช้
นวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 

2.6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

2.6.2 โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2.6.3 ผู้บริหาร มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานสู่
ความส าเร็จตามนโยบายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2.6.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงานจาก
การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผูไ้ด้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
  2.7.2 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา และนักเรียน ในโรงเรียน  
จ านวน 255 โรงเรียน 
 2.8  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564         
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   2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร   122,400   บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

1. กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน 

- 35,800 - - 35,800 

2. กิจกรรมขับเคลื่อนเทคนคิ/วิธกีาร
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ด้วยนวตักรรมการ
นิเทศบูรณาการฯ 

- - 31,600 - 31,600 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วย
นวัตกรรมการนิเทศบูรณาการฯ 

- - 20,000 - 20,000 

4.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
พัฒนานวตักรรมสู่ความเป็นเลิศ 

- - - 30,000 30,000 

5. กิจกรรมการก ากบั ติดตาม 
ประเมิน สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 

- - - 5,000 5,000 

รวม 0 35,800 51,600 35,000 122,400 

รวมทั้งสิ้น 122,400 
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30. โครงกำร “พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรียน 
ด้วยโปรแกรม SchoolMis” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปรญีา  สุทธิโคตร                             โทรศัพท์     0818727470                  . 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……Preeya6722@gmail.com.….. 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์...(หลัก)................. 

(1) เป้าหมาย.. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต           
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์                        

 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
              3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โรงเรียนในสังกัด มีระบบการวัดและประเมินผลถูกต้อง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

     ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกล่าว
ก าหนดพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหลักการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติมอันจะสะท้อนคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ ในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินงานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การ
ใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ที่จัดโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะท าให้งานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของระบบการวัดและประเมินผล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการ
บันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMis ขึ้น   

  2.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่

ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  
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  2.3  เป้ำหมำย 
   ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล โรงละ 1 คน จ านวน 253 คน              

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                               ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล โรงละ 1 คน จ านวน 253 คน              

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
        ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจข้อปฏิบัติทีถู่กต้องใน

ระบบการ วัดและประเมินผลทุกระดับ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

                             โรงเรียนในสังกัดจ านวน 253 โรง มีแนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบการวัดและประเมินผล 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

                         โรงเรียนในสังกัด มีระบบการวัดและประเมินผลถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

   2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

   2.6.2 โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.7.1 ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล โรงละ 1 คน จ านวน 253 คน              

  2.7.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  เมษายน –  กันยายน 2564         

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  121,110  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. การอบรมเชิงปฏิบตัิการระบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน  และการบันทึกผลการ
เรียน ดว้ยโปรแกรม SchoolMis จ านวน 4 รุ่น 

  121,110  121,110 

รวม   121,110  121,110 
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31. โครงกำร “โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นำมสกุล นางสาว พชิชานันท์   นิธิวิรุฬห์    โทรศัพท์ 0895703563 
โทรสำร      -          E-mail address  pizza.aha@gmail.com  

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาคนตลอดช่วงชีวิต  

                (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนา
โรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความ
เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรี ยนที่มี
คุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ตลอดจน การพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีวินัย สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้นโยบายสอดรับกับค าล่าวที่ว่า “จะไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงได้มีโครงการ “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน  ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม ลดความ
เหล่ือมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็น
ศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้าน
การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ตลอดจน การพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีวินัย สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการขับเคล่ือนโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อการพัฒนาการศึกษาในเชิงระบบอย่างแท้จริง   

     2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานของโครงการ 1 

ต าบลโรงเรียนคุณภาพ 
2.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ทั้ง 49 โรงเรียน ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  
     2.3  เป้ำหมำย 

 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 
จ านวน 49  โรงเรียน จาก 49 ต าบล ใน 7 อ าเภอที่อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคล่ือนโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนมีนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขบัเคลื่อนตามแนวทางโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 49 โรงเรียนภายใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 สามารถด าเนินการตามนโยบายและขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บรรลุตามเป้าหมายเป็นไป
ตามนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

   2.5.2  เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความส าคัญในการขับเคล่ือนตาม

แนวทางโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
   2.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
2.6.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 49 โรงเรียนภายใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สามารถด าเนินการตามนโยบายและขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บรรลุตาม
เป้าหมายเป็นไปตามนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

 2.6.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 49 โรงเรียน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ) 
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร ……………………90,000……………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 ทักษะอาชีพ)   40,000   
2. กิ จ ก รรม แ ลก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  (Symposium) 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

   40,000  

3. นิ เทศ ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

  5,000 5,000  

รวม   45,000 45,000 90,000 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
ท่ี  570  /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
                          และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 2564 

….………………………………… 
      ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 -2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้หน่วยงานใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3  ปี  (พ .ศ . 2563 -2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุด เน้น  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2564  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2564 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร สาระส าคัญประกอบด้วย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ  

เพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษำ 
1. นายอนุกูล  ทองนุ้ย     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2    
2. นายวิวัฒน์  สมานชาต ิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 
3. นายส าราญ  ศรีจันทร ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 
4. นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 

มีหน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563 -2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สามารถน ามาใช้พัฒนาการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมกำรยกร่ำงและด ำเนินกำรจัดท ำแผนฯ ประกอบด้วย 
1. นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2    ประธานกรรมการ 
2. นายวิวัฒน์  สมานชาติ                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 รองประธานกรรมการ 
3. นายส าราญ  ศรีจันทร์               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 กรรมการ 
4. นายค ารณ  ดินแดง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นางชุลีพร  สแวนเทสสัน                  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
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6. นางกมลทิพย์  ประชานันท์                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7. นางสาวขวัญตา  สุรินทร์            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
8. นายชรินทร์  เจริญไชย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. น.ส.จิรพรรณ  พื้นชมภู                 ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
10.นายสมคิด  ประครองญาติ รก.ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
11.นางนวพร  ค าแหงพล รก.ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
12.นายดนัย  ศรีวงษา รก.ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
13.น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14.นายสนธยา  หลักทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15.น.ส.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
16.นายชอบกิจ  กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
17.นางชุติปภา  ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
18.นางภิญญาพัชญ์  ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
19.น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
20.นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
21.นางวรวรรณ  วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
22.นางอาภากร ศรีดามาตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
23.นายนิวัฒน์  สินไชย ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
24.นางญาณิศา  ดวงสีทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
25.น.ส.คชาภรณ์  ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
26.น.ส.นัดทพร  สีสถาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
27.น.ส.สุพัตรา  ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
28.นายพรชัย  ปาระพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
29.นายวิทวัส  พันธ์วงศา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
30.นางวิไลวรรณ  โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
31.นางทรงวาด  วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
32.นางสุกัลยา  ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
33.นางสุดี นามบุรี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
34.นางเกษมณี  บุตรน้อย นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
35.นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
36.น.ส.นิภาพร  ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
37.นางวราภรณ์ ไชยแสง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
38.น.ส.วิภาวี  ค าภูแสน พนักงานราชการ กรรมการ 
39.น.ส.สุดารัตน์ ศรีนุกูล นักวิชาการพัสด ุ กรรมการ 
40.น.ส.กาญจนา  ภาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
41.น.ส.ใจเดียว  สืบศรี นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
42.นางวิราวรรณ ตันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
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43.นางอรวรรณ วงค์แต้ม นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
44.นางสุรีย์พร  ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
45.นางปาริชาติ  มณีโชติ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
46.น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
47. นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 กรรมการและเลขานุการ 
48. นางเพียงพธู  ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49   นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นายจรุง  มากสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
51. น.ส.ปริยากร  ปัญญาวัน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนโยบายและแผน                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
52. น.ส.นันทวรรณ   ริค าแง เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มนโยบายและแผน                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค จัดท า
รายละเอียด ข้อมูล รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 -2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  
 

คณะกรรมกำรกล่ันกรองแผน  ประกอบด้วย 
1. นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์               รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2    ประธานกรรมการ 
2. นายวิวัฒน์  สมานชาต ิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 รองประธานกรรมการ 
3. นายส าราญ  ศรีจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 รองประธานกรรมการ 
4. นายชรินทร์  เจริญชัย คณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
5. นายสุภพ  พิลาโสภา คณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
6. นายสิงห์ประเสริฐ  นาคโคตรค า คณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
7. นายบุญจันทร์ เจริญไชย คณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
8. นายสมหวัง มหาวัง คณะกรรมการ กตปน. กรรมการ 
9. นายพุทธา  คุณม ี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี  1 กรรมการ 
10. นายสุนทรา  นนสุราช ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  2 กรรมการ 
11. ว่าที่ร้อยตรจีารึก  จันทร์นามวงศ์ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  3 กรรมการ 
12. นายมีชัย กลยณีย ์ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  4 กรรมการ 
13. นายยุทธนา  อุทโธ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  5 กรรมการ 
14. นายณัฐวุฒิ  ทองอว่มใหญ ่ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  6 กรรมการ 
15. นายไมตรี  บนปาก ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  7 กรรมการ 
16. นายเรอืงฤทธิ์ สวุรรณชยัรบ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  8 กรรมการ 
17. นายดีใหม่  อินทรพานชิย์ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  9 กรรมการ 
18. นายเข็มทอง  ค าภูแสน ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  10 กรรมการ 
19. นายทวี  แสนอุบล ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  11 กรรมการ 
20. นายถนัดพร  ฝุ่นเงนิ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  12 กรรมการ 
21. นายประสิทธิ์  จันทร์ไทย ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  13 กรรมการ 
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22. นายประสิทธิชยั  เบ้าค า ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  14 กรรมการ 
23. นายสมพร  เสนเสนา ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  15 กรรมการ 
24. นายวีระชยั  อินทรเกษม ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  16 กรรมการ 
25. นายเกริกภพ  ค าภาศร ี ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  17 กรรมการ 
26. นายแกล้วกล้า ประชานนัท์ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  18 กรรมการ 
27. นางมะลวิัลย์  เขื่อนศิร ิ ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  19 กรรมการ 
28. นายอิศรางกูร บุตรวิชา ประธานศูนย์เครอืข่ายการศึกษาท่ี  20 กรรมการ 
29.น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
30.นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
31.นายชอบกิจ  กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
32.น.ส.ปรญีา  สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
33. นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 กรรมการและเลขานุการ 
34. นางเพียงพธู  ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35.   นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
36. น.ส.ปริยากร  ปัญญาวัน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนโยบายและแผน                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
37. น.ส.นันทวรรณ  ริค าแง เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มนโยบายและแผน                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   

ให้คณะกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563 -2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานโยบายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2564  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 
2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ 2564 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร และเหมาะสมกับสภาพบริบทของเขตพื้นท่ี 

 
ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                                           สั่ง  ณ  วันท่ี   11   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 

      

(นายอนุกูล  ทองนุ้ย) 

ผู้อ านวยการเขตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2564 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2565 และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 

วันท่ี 23-24  ธันวำคม  2564  ณ ห้องประชุมพองหนีบ  โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ อ ำเภออุบลรัตน ์  จงัหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 196 

 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) 

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปงีบประมำณ 2564 

วันพุธ ท่ี 30  ธันวำคม  2563  ณ  ห้องประชุมรวมใจสำมัคคี 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
วันศุกร์ที่ 5  กุมภำพันธ์  2564  ณ  ห้องประชมุพุทธรักษำ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษา 
นายอนุกูล ทองนุ้ย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
นางนภสร  มีระหันนอก  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
 
คณะท างาน 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
งบประมาณ 2564 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ 570/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 

ออกแบบปก 
นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 

จัดพิมพ์และเรียบเรียง 
นางเพียงพธู  ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
 
 
 

 


