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ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ 2565 ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล กรอบทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ นโยบำยกำรศึกษำ    
ของกระทรวงศึกษำธิกำร กลยุทธ์ และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภำยใต้บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจและพัฒนำ กำรศึกษำสู่ควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด ที่ก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรฉบับนี้   
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ        
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
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- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12       37 
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ส่วนท่ี 1 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม มีภำรกิจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับ
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

ภำรกิจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ที่อยู่
ในส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่อ ำนำจหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญั ติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติม                 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร     
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม   
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำสกลนคร เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

- งำนธุรกำร 

- งำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข ์
- งำนคด ี
- งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตทุจรติและประพฤติมิชอบ 

- งำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนตรวจสอบกำรเงินและบัญชี 
- กลุ่มงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

กลุ่มพฒันำคร ู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

กลุ่มบริหำรงำนบคุคล กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

- งำนสำรบรรณ 
- งำนช่วยอ ำนวยกำร 
- งำนอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม 
- งำนยำนพำหนะ 
- งำนจัดระบบบริหำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ 
- งำนกำประสำนงำน 
- งำนเลอืกตั้งและสรร
หำกรรมกำรและ
อนกุรรมกำร 
- งำนประชำสัมพนัธ ์
- งำนสวัสดิกำร
สวัสดิกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
- งำนอืน่ๆที่ได้รับ
มอบหมำย 

- งำนธรุกำร 
- งำนนโยบำยและแผน 
- งำนวเิครำะห์
งบประมำณ 
- งำนติดตำมประเมนิ
และรำยงำนข้อมูล 
 

- งำนธุรกำร 
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ
ทำงไกล 
- งำนขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศกึษำ 
- งำนระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- งำนบูรณำกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวขอ้งหรอืที่ไดร้ับ
มอบหมำย 

 

- งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ก่อนแต่งตั้ง 
- งำนฝกึอบรมพัฒนำเพื่อ
เพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
- งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริม สนับสนนุ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
- งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติกำรวิจัย
ภำยในประเทศ 
- งำนศกึษำ วิเครำะห์ วจิัย 
และเสริมสร้ำงระบบ
เครือข่ำยกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- งำนธรุกำร 
- งำนวำงแผน
อัตรำก ำลัง กำร
ก ำหนดต ำแหน่ง 
- งำนสรรหำบรรจุ 
แต่งตั้ง ย้ำย โอนฯ 
- งำนบ ำเหน็จ
ควำมชอบและ
ทะเบียนประวัต ิ

- งำนพัฒนำหลักสูตร

กำรศกึษำปฐมวัย 

- งำนศกึษำวิเครำะห์ 
วิจัยพัฒนำหลกัสูตรกำร
สอน 

- งำนวัดและประเมนิผล
กำรจดักำรศึกษำ 

- งำนวจิัยมำตรฐำน
กำรศกึษำและประกัน
คุณภำพกำรศกึษำ 

- งำนนเิทศติดตำมและ
ประเมนิผลกำรจดั
กำรศกึษำ 
- งำนศึกษำพัฒนำสือ่

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ 
- งำนเลขำนกุำร 

- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำขั้น
พื้นฐำนฯ 
- งำนส่งเสริมและสนับสนนุกำรจัด
กำรศกึษำขั้นพืน้ฐำนฯสถำบันสังคม
อื่น 
- งำนประสำนและส่งเสริมองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นฯ 
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ
ส ำหรับผู้พิกำรฯ 
- งำนส่งเสริมกำรแนะแนว และงำน
กิจกำรนักเรียน 
- งำนส่งเสริมสนับสนนุกำรระดม
ทรัพยำกรเพือ่กำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษ
และงำนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกรพ
รำชด ำร ิ
- งำนประสำนกำรป้องกนัและแกไข
ปัญหำยำเสพติด 
- งำนวเิทศสมัพันธ ์
- งำนประสำนส่งเสริมแห่งเรียนรู ้
- งำนประสำนส่งเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนฯ 

- งำนธุรกำร 
- งำนบริหำรกำรเงนิ 
- งำนบริหำรบัญช ี
- งำนบริหำรงำนพัสด ุ
- งำนบริหำรสินทรัพย์ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
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สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์รำชกำรอ ำเภอสว่ำงแดนดิน  

ต ำบลสว่ำงแดนดิน อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็น 1 ในจ ำนวนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท้ังหมดจ ำนวน  225  
เขตของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 
2546 ในวันที่ 7  กรกฎำคม 2546  โดยใช้สถำนที่และอำคำรส ำนักงำนของส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ
สว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบจัดกำรศึกษำใน 7  อ ำเภอ คือ อ ำเภอเจริญศิลป์  อ ำเภอนิคมน้ ำอูน 
อ ำเภอพรรณำนิคม  อ ำเภอส่องดำว  อ ำเภอพังโคน  อ ำเภอวำริชภูมิ  และอ ำเภอสว่ำงแดนดิน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่  
917  หมู่ที่  11 ต ำบลสว่ำงแดนดิน  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  จังหวัดสกลนคร เลขรหัสประจ ำบ้ำน 4786 -
000034 -2  ศูนย์รำชกำรอ ำเภอสว่ำงแดนดินตั้ งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  โดยทำงรถยนต์ประมำณ  603  กิโลเมตร ห่ำง
จำกศำลำกลำงหรือศูนย์รำชกำรจังหวัดสกลนคร  83  กิโลเมตร 

อำณำเขต 

 ทิศเหนือ    อ ำเภอบ้ำนม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ ำเภอบ้ำนดุง   จังหวัดอุดรธำนี 
 ทิศใต้     อ ำเภอกุดบำก   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 
       อ ำเภอบ้ำนม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
       อ ำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   อ ำเภอหนองหำน   จังหวัดอุดรธำนี 
       อ ำเภอไชยวำน   จังหวัดอุดรธำนี 
       อ ำเภอวังสำมหมอ  จังหวัดอุดรธำนี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเขตพ้ืนที่เป็นที่รำบสูงมีสภำพเป็นป่ำละเมำะส่วนใหญ่เป็นป่ำแดงโปร่ง มี
ไม้เต็ง ไม้รัง พลวง อ ำเภอสว่ำงแดนดินบำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วม มีแม่น้ ำสงครำมไหลผ่ำน และที่รำบระหว่ำงหุบ
เขำมีสภำพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลำดอยู่บริเวณอ ำเภอนิคมน้ ำอูน วำริชภูมิ ส่องดำว มีล ำธำรและล ำห้วย อันเกิด
จำกเทือกเขำหลำยแห่ง และป่ำไม้ เหมำะส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรม 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ภูมิอำกำศ จัดอยู่ในประเภทเฉพำะฤดูแบบฝนเมืองร้อนหรือแบบทุ่งหญ้ำเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จะมีอำกำศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนำวจะมีอำกำศ
แห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้ำโปร่งเป็นส่วนมำก ช่วงต่อระหว่ำงฤดูมรสุมทั้งสอง เป็นระยะเวลำที่แสงอำทิตย์ก ำลัง
เคลื่อนผ่ำนเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดินจะสะสมควำมร้อนไว้ ท ำให้อำกำศร้อน ฟ้ำหลัวและมีพำยุฝน
ฟ้ำคะนองเป็นครั้งครำว 
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สภำพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 อำชีพหลักของประชำชน คือ เกษตรกรรม ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว  
ยำงพำรำ อ้อย ปำล์มน้ ำมัน เป็นต้น รองลงมำคือ กำรเลี้ยงสัตว์ กำรประมงน้ ำจืด มีกำรจัดงำนประเพณีที่เป็น
วัฒนธรรมสืบทอดกันมำเป็นเวลำอันยำวนำน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้ำนวัฒนธรรมและสังคมของ
ชุมชน เช่น งำนประเพณีบุญบั้งไฟ เซิ้งผีตำโขนของอ ำเภอพังโคน งำนวันภูไทร ำลึกของอ ำเภอวำริชภูมิ ประเพณีวัน
อำสำฬหบูชำ สักกำระสังเวชนียสถำนที่ วัดถ้ ำพวง อ ำเภอส่องดำว งำนบุญประเพณีข้ำวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปรำสำทขอม
ออนซอนผ้ำย้อมครำมของอ ำเภอสว่ำงแดนดิน งำนนมัสกำรหลวงพ่อองค์ด ำและงำนประเพณีลอยกระทงของอ ำเภอ
เจริญศิลป์   
แผนท่ีแสดงเขตพื้นที่บริกำร และจ ำนวนโรงเรียน 

 
เขตพื้นที่บริกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีเขตพ้ืนที่บริกำรจ ำนวน 7 อ ำเภอ ดังนี้ 
  1. อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  
  2. อ ำเภอพังโคน  
  3. อ ำเภอพรรณำนิคม  
  4. อ ำเภอนิคมน้ ำอูน  
  5. อ ำเภอวำริชภูมิ  
  6. อ ำเภอส่องดำว  
  7. อ ำเภอเจริญศิลป์   
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 7  อ ำเภอ   

และ 20  ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวน นักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง ปีกำรศึกษำ 2560 - 2564 

 

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th 

ตำรำงท่ี  1  แสดงจ ำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง ปีกำรศึกษำ 2560-2564 

ล ำดับที่ ปีกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

1 ปีกำรศึกษำ 2560 19,977 18,470 38,447  
2 ปีกำรศึกษำ 2561 20,004 18,502 38,506  
3 ปีกำรศึกษำ 2562 19,479 18,162 37,641  
4 ปีกำรศึกษำ 2563 19,401 18,123 37,524  
5 ปีกำรศึกษำ 2564 19,235  17,942  37,177   

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th 
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ตำรำงที่ 2  จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกรำยชัน้ เพศ ปีกำรศึกษำ 2564 
จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกรำยชั้น เพศ ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดบัที ่ ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

1 อนุบำล 3 ขวบ 272 240 512 57 
2 อนุบำล 1 1,698 1,543 3,241 259 
3 อนุบำล 2 1,712 1,717 3,429 259 
 รวมระดับปฐมวัย 3,682 3,500 7,182 575 
4 ประถมศึกษำปีที่ 1 1,981 1,960 3,941 277 
5 ประถมศึกษำปีที่ 2 2,090 1,869 3,959 277 
6 ประถมศึกษำปีที่ 3 2,260 2,198 4,458 281 
7 ประถมศึกษำปีที่ 4 2,201 2,058 4,259 277 
8 ประถมศึกษำปีที่ 5 2,108 2,098 4,206 277 
9 ประถมศึกษำปีที่ 6 2,184 2,022 4,206 275 
 รวมระดับประถมศึกษา 12,824 12,205 25,029 1,664 

10 มัธยมศึกษำปีท่ี 1 932 740 1,672 73 
11 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 871 725 1,596 74 
12 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 914 748 1,662 75 

 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,717 2,213 4,930 222 
13 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 4 9 13 1 
14 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 6 9 15 0 
15 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 2 6 8 1 

 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 24 36 3 
 รวมท้ังสิ้น 19,235 17,942 37,177 2,464 

แหล่งที่มา:  ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 25 มิถุนำยน  2564 

ตำรำงท่ี  3 แสดงจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมขนำดของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดับที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวนโรงเรียน
ขนำดเล็ก 
 (1-119)            

จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดกลำง 

 (120-499) 

จ ำนวนโรงเรียน
ขนำดใหญ่  

(500 -ขึ้นไป)            
1 เจริญศิลป ์ 27 13 12 2 
2 นิคมน้ ำอูน 8 1 7 - 
3 พรรณำนิคม 54 32 20 2 
4 พังโคน 29 17 11 1 
5 วำริชภมู ิ 27 13 14  
6 สว่ำงแดนดิน 88 51 35 2 
7 ส่องดำว 22 12 10 - 
 รวม 255 139 109 7 

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 25  มิถุนำยน  2564 
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ตำรำงที่    4   จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด  ปีกำรศึกษำ  2560 – 2564 

ล ำดับที ่ ขนำดโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1    นักเรียน  1-20 คน 11 10 8 7 10 
2    นักเรียน  21-40 คน 17 17 18 18 15 
3    นักเรียน  41-60 คน 21 28 29 25 30 
4    นักเรียน  61-80 คน 38 32 33 40 35 
5    นักเรียน  81-100 คน 26 30 30 29 30 
6    นักเรียน  101-119 คน 31 23 22 17 19 
 รวม 144 140 140 136 139 

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 25 มิถุนำยน  2564 

 
ตำรำงท่ี  5   แสดงสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดบัที ่ อ ำเภอ ปฐมวัย - ประถมศกึษำ 
 

ปฐมวัย – มัธยมศึกษำ            
       ตอนต้น 

 
ปฐมวัย – มัธยมศึกษำ             
             ตอนปลำย 

รวม 

1 เจริญศิลป ์ 15 11 1 27 
2 นิคมน้ ำอูน 5 3 - 8 
3 พรรณำนิคม 40 14 - 54 
4 พังโคน 24 5 - 29 
5 วำริชภมู ิ 22 5 - 27 
6 สว่ำงแดนดิน 74 14 - 88 
7 ส่องดำว 14 8 - 22 

 รวม 194 60 1 255 
แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th  ณ 25 มิถุนำยน  2564 

ตำรำงที่ 6 สรุปประเภทโรงเรียนตำมประเภทโครงกำร  ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดบัที ่ ประเภท/โครงกำร 
จ ำนวน 

(โรงเรียน) 
หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 61   
2 โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน ) 139  
3 โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ 1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองปลิง 

4 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 1 โรงเรียนบ้ำนหนองแวงประชำรำษฎรอ์ ำนวย 

5 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 49  
แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th  ณ 25 มิถุนำยน  2564  
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ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำน 

ตำรำงที่ 7 : ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำน  จ ำแนกตำมกลุ่มงำน 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) หมำยเหตุ 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1  
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3  
3 ศึกษำนิเทศก์ 17  
4 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 8  
5 กลุ่มนโยบำยและแผน 5  
6 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6  
7 กลุ่มอ ำนวยกำร 5  
8 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล -  
9 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 8  

10 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 1  
11 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1  
12 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2  
13 กลุ่มกฎหมำยและคดี 2  
14 พนักงำนรำชกำร 1  
15 ลูกจ้ำงประจ ำ 2  
16 ลูกจ้ำงชั่วครำว 12  

 รวม 74  
 แหล่งที่มา : ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 10  พฤศจิกำยน  2564 

ข้อมูลบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ตำรำงที่ 8  จ ำนวนบุคลำกร ในสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยอ ำเภอ   

ล ำดับที่ อ ำเภอ 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง รวมท้ังหมด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

1 เจริญศิลป์ 106 184 290 40 56 96 146 240 386 

2 นิคมน้ ำอูน 27 53 80 18 17 35 45 70 115 

3 พรรณำนิคม 132 339 471 90 126 216 222 465 687 
4 พังโคน 66 173 239 48 74 122 114 247 361 
5 วำริชภูม ิ 61 153 214 43 51 94 104 204 308 

6 สว่ำงแดนดิน 241 523 764 144 199 343 385 722 1,107 

7 ส่องดำว 74 140 214 28 58 86 102 198 300 

  รวมท้ังหมด 707 1,568 2,275 411 581 992 1,118 2,149 3,267 

แหล่งที่มา:ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 10  พฤศจิกำยน  2564  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
1. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 
 ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ 2563 
โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนทุกคนและทุกสังกัด ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 3,034 คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 966 คน โดยได้รับงบประมำณจำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) เรียกโดยย่อ สทศ. จ ำนวนเงิน 643.593.33 บำท ท ำกำรทดสอบในวันที่ 13 – 14 มีนำคม 
2564 ซึ่งผลกำรทดสอบปรำกฏตำมตำรำง 9 และ 10 ดังนี้ 

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง +/- ความหมาย 

ภำษำไทย 47.42 55.15 +7.73 เพ่ิมข้ึน 
คณิตศำสตร์ 30.54 27.54 -3.00 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 33.89 37.21 +3.32 เพ่ิมข้ึน 
ภำษำอังกฤษ 29.14 36.97 +7.83 เพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยรวม 35.25 39.22 +3.97 เพิ่มข้ึน 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 จากตาราง 9 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ โดยภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น (3.97) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น (7.83) วิชำภำษำไทยเพ่ิมขึ้น (7.73) 
วิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น (3.32) และวิชำคณิตศำสตร์ลดลง (-3.00) 

ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563  ม ัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ผลต่ำง +/- ควำมหมำย 

ภำษำไทย 52.74 52.01 -0.73 ลดลง 
คณิตศำสตร์ 22.68 21.66 -1.02 ลดลง 
วิทยำศำสตร์ 29.12 28.22 -0.90 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 28.78 28.70 -0.08 ลดลง 

เฉลี่ยรวม 33.33 32.65 -0.68 ลดลง 
แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 จากตาราง 10 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ โดยภำพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยลดลง (-0.68) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทยลดลง (-0.73) วิชำภำษำอังกฤษลดลง (-0.08) 
วิชำวิทยำศำสตร์ลดลง (-0.90) และวิชำคณิตศำสตร์ลดลง (-1.02)  
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 2. การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 ในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน : NT ปีกำรศึกษำ 2563 โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 มีผู้เข้ำสอบจ ำนวน 4,161 คน โดยได้รับงบประมำณจำกส ำนักทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวนเงิน 84,970 บำท มีระยะเวลำด ำเนิน
โครงกำรตั้งแต่ เดือน มกรำคม 2564 ถึง มีนำคม 2564  ซึ่งผลกำรประเมินปรำกฏตำมตำรำง 11 ดังนี้ 

ตาราง 11 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภำพผู้เรียน : NT  
ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

ล ำดับที ่ ความสามารถที่ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 

+/- 
ความหมาย ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 ด้ำนคณติศำสตร ์ 47.78 43.97 -3.81 ลดลง 
2 ด้ำนภำษำไทย 45.99 49.87 3.88 เพิ่มขึ้น 
 เฉลี่ยรวม 46.89 46.92 0.03 เพ่ิมขึ้น 

แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

  จากตาราง 11 เปรียบเทียบพัฒนำกำรระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ใน
ปีกำรศึกษำ 2563 ภำพรวมทั้ง 2 ด้ำน มีพัฒนำกำรเพิม่ข้ึน (0.03) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำไทย มีพัฒนำกำรเพิ่มขึ้น (3.88) ส่วนควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์มีพัฒนำกำรลดลง (-3.81) 

 3. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน RT ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
 ในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน : RT ปีกำรศึกษำ 2563 โดย
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน ปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียนเข้ำสอบจ ำนวน 3,938 คน 
โดยได้รับงบประมำณจำกส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวนเงิน 
72,230 บำท มีระยะเวลำด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือน มกรำคม 2564 ถึง เมษำยน 2564  ซึ่งผลกำรประเมิน
ปรำกฏตำมตำรำง 12 ดังนี้ 

ตำรำง 12 เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน RT  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562กับปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

ล ำดับที ่ ความสามารถที่ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง +/- ความหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 อ่ำนออกเสียง 70.77 81.91 +11.14 เพ่ิมขึ้น 
2 อ่ำนรู้เรื่อง 72.45 75.77 +3.32 เพ่ิมขึ้น 

รวม 71.36 78.84 +7.48 เพ่ิมขึ้น 
แหล่งที่มา: กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 จำกตำรำง 12 เปรียบเทียบพัฒนำกำรระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำปี
กำรศึกษำ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (7.48) ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (11.14) และด้ำน
กำรอ่ำนรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (3.32) 
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2.ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
2.1 ผลประเมินตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ของ สพฐ. (ประเมินผลตำมระดับคุณภำพ) (KRS) 

ปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 

4.23 84.63 ระดับมำตรฐำนขัน้สูง 

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

2.2 ผลกำรติดตำมประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน (ARS)  

 

 

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

2.3 ผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

 
แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรตดิตำมและประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส านักติดตามและประเมิลผลการจดัการศึกษา  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

2.4 ผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ล ำดับที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนนรวม ระดับ ระดับคุณภำพ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

85.40 A ผ่ำน 

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

2.5 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2564 

ล ำดับที่ งบประมำณ 
งบประมำณที่ได้รับ

กำรจัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 

1 งบด ำเนินงำน 85,548,296 78,495,965.71 91.76 

2 งบลงทุน 84,930,628 68,692,220.76 80.88 

3 เงินอุดหนุน 186,057,702 184,580,852 99.21 

4 งบรำยจ่ำยอื่นๆ 4,896,630 2,818,151.64 57.55 
แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

 
3.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 2564 

โครงกำร/กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2564 

ล ำดบัที ่ โครงกำร 
งบประมำณ

จัดสรร 
งบประมำณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 

1 
น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของในหลวงรัชกำลที ่10 สู่กำรปฏิบัต ิ

50,000  - นำงวรวรรณ  วัชรเสถียร 
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

2 
สร้ำงภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 

51,760  - นำงวิไลวรรณ โง่นแน่น 
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

3 
เสรมิสร้ำงสมรรถนะคร ูด้ำนกำรให้
ค ำปรึกษำและแนะแนวนักเรียน 

42,240  - น.ส.วิภำว ี ค ำภูแสน 
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 
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ล ำดบัที ่ โครงกำร 
งบประมำณ

จัดสรร 
งบประมำณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

4 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศยำเสพตดิจังหวัด
(NISPA)และกำรรำยงำนผลกำรส ำรวจ
สภำพกำรใช้สำรเสพติด/ยำเสพตดิใน
สถำนศกึษำ(CATAS) 

46,000  46,000  นำงสุกัลยำ ทองนุ้ย ไตรมำส 4 

  
 

190,000  46,000     

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ 215,000  
น.ส.ปรญีำ  สุทธิโคตร     
และคณะ 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

6 
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจดักำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้กับคร/ูผู้บริหำรในสังกัด 
สพป.สกลนคร เขต 2 

100,000  
นำงชุติปภำ  ไตรทิพย ์
นำงสำวนัดทพร  สีสถำน 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

7 
ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย (เดินหน้ำพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้) 

275,000  275,000 นำงภิญญำพัชญ ์ไพเรืองโสม ไตรมำส 4 

8 ส่งเสริมรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 58,580  58,580 นำงญำณิศำ  ดวงสีทอง ไตรมำส 2 

9 
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกรกำร
ค ำนวณ/coding 

78,000   น.ส.ปรญีำ  สุทธิโคตร  
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

10 
ขับเคลื่อนกำรเตรยีมควำมพร้อมผูเ้รียน
รับกำรประเมิน PISA 2021 

142,100   
นำยชอบกิจ  กนกหงส์    
และคณะ 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

  รวม 868,680 333,580     

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

11 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย ์

250,000 250,000 
น.ส.ขวัญตำ สุรินทร ์      
และคณะ 

ไตรมำส 4 

12 
เพิ่มประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2564 

200,000  200,000 
นำงนวพร  ค ำแหงพล     
และคณะ 

ไตรมำส 3 

   
450,000  450,000    

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   

13 
จัดท ำข้อมูลนักเรียนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ(พัฒนำบุคลำกรสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ) 

140,200  140,200 นำยดนัย ศรีวงษำ 
ไตรมำสที่ 1  
ไตรมำสที่ 3 
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ล ำดบัที ่ โครงกำร 
งบประมำณ

จัดสรร 
งบประมำณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

14 
จัดท ำข้อมูลนักเรียนยำกจนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ 

17,940  17,940 นำงเกษมณ ี บุตรน้อย     ไตรมำส 1 

15 
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำท่ีมีคณุภำพและมมีำตรฐำน 

20,980  20,980 นำงทรงวำด  วิรำฑูรย ์ ไตรมำส 2 

16 
เสรมิสร้ำงทักษะอำชีพนักเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 

57,240  - นำงสุด ี นำมบุร ี
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

   
236,360  179,000    

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

17 ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 73,730  - 
นำงปำริชำต ิมณโีชต ิ     
และคณะ 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

18 
ลดใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติในส ำนักงำนและ
สถำนศึกษำ 

100,000  - 
น.ส.นิภำพร ขันธวิชัย      
และคณะ 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

   
173,730      

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

19 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติและแนว
ทำงกำรจัดท ำแผนระดับที ่3 ให้
บรรลุเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ชำติ 

67,200 67,200 นำงนภสร มีระหันนอก ไตรมำสที่ 1 

20 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

158,320  158,320 นำงเพียงพธ ูธิโสภำ 
ไตรมำสที่ 1 - 
2 

21 
กำรประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  105,220 105,220 น.ส.อัจฉรินทร ์ ศรีสร้อย ไตรมำส 1-4 

22 ประชุม กตปน. 58,400 58,400 นำยสนธยำ  หลักทอง ไตรมำส 3-4 

23 
กำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร ์

63,600 63,600 นำงฐิตำภรณ ์ แก้วก่ำ ไตรมำส 1 

24 อบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน  9,780 - นำงปำริชำต ิมณโีชต ิ 
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 
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ล ำดบัที ่ โครงกำร 
งบประมำณ

จัดสรร 
งบประมำณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

25 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร  44,600 44,600 

นำงปำริชำต ิมณโีชต ิ        
และคณะ 

ไตรมำส 3 

26 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำน
บุคคล 50,000 - 

นำยอัครเดช สุรำชวงศ ์    
และคณะ 

ใช้งบประมำณ
จำกงบรำยจ่ำย
ประจ ำ 

27 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 80,000 - น.ส.พิชชำนันท์ นิธิวิรุฬห์ 
ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

28 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรคร ู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

110,600  110,600 
นำงสุรีย์พร  ปำละสำนต ์ 
และคณะ 

ไตรมำส 4 

29 

กำรพัฒนำรูปแบบนิเทศบูรณำกำรโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 

122,400  122,400 
นำยชอบกิจ  กนกหงส์    
และคณะ 

ไตรมำส 1 
ไตรมำสที่ 2 

30 
พัฒนำระบบกำรวดัและประเมินผลใน
ช้ันเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรยีน ด้วย
โปรแกรม SchoolMis 

121,110  
น.ส.ปรีญำ  สุทธิโคตร     
และคณะ 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

31 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 90,000   
นำงสำวพชิชำนนัท์           
นิธิวิรุฬห์ 

ใช้งบประมำณ
จำก สพฐ. 

32 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  193,300 น.ส.ขวัญตำ สุรนิทร ์ ไตรมำส 4 

    1,081,230  923,640     

    3,000,000 1,932,220     

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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3.  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
3.1 ผลกำรติดตำมนักเรียนเข้ำเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดับที่ ประเภท/รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหตุ 

1 จ ำนวนเด็กที่เกิดปี 2557 (อำยุ 6 ปี) ที่จะเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

4,106 100  

2 สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนได้ 4,106 100  

3 ไมส่ำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนได้ - -  

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

3.2 ผลกำรติดตำมนักเรียนที่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดับที่ ประเภท/รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหตุ 

1 จ ำนวนนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 4,071 97.42  
2 จ ำนวนนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ประกอบอำชีพ และอ่ืนๆ 108 2.58  
 รวม 4,179 100  

3 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ศึกษำต่อ  1,378 97.04  
4 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ประกอบอำชีพ และอ่ืนๆ 42 2.96  

 รวม 1,420 100  
5 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อ 13 100  
6 จ ำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ประกอบอำชีพ และอ่ืนๆ - -  

 รวม 13 100  
แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
 

 3.3 เปรียบเทียบนักเรียนที่ออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563  

จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน 
ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน 
ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลต่ำง ร้อยละ 

                    0 4 -4 4.00 

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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3.4 จ ำนวนและร้อยละของนักเรียนของเด็กด้อยโอกำสที่ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพจ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดับที่ ประเภท/รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหตุ 

1 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - -  
2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกำรกิจทำงเพศ - -  
3 เด็กถูกทอดทิ้ง 6 0.02  
4 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน - -  
5 เด็กเร่ร่อน - -  
6 ผลกระทบจำกเอดส์ - -  
7 ชนกลุ่มน้อย - -  
8 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ - -  
9 เด็กยำกจน 29,323 99.67  

10 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 2 0.01  
11 อำยุนอกเกณฑ์ - -  
12 ก ำพร้ำ 41 0.14  
13 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - -  
14 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 47 0.16  
15 อ่ืนๆ - -  

 นักเรียนด้อยโอกำส   รวม 29,419 100  

แหล่งที่มา:  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

กำรศึกษำสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
กำรศึกษำสถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ด ำเนินกำรศึกษำสภำพแวดล้อม

ขององค์กร โดย SWOT Analysis และ กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ที่มีควำมเหมำะสมกับ
องค์กรในแต่ละรูปแบบหรือสถำนกำรณ์ ในปีงบประมำณ 2565  

กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix  
เป็นกำรน ำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ที่ได้จำกกระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก

และภำยในขององค์กร (SWOT Analysis) มำท ำกำรจับคู่เข้ำด้วยกัน โดยที่สำมำรถแบ่งรูปแบบกำรจับคู่กลยุทธ์
ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 

รูปแบบกลยุทธ์ของTOWS Matrix ประกอบไปด้วย 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจำกกำรจับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยในทำงบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภำพแวดล้อม

ภำยนอกทำงบวกคือโอกำส (Opportunity) ซึ่งก็คือกำรใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบของเรำผสมกับโอกำสที่ดีเพื่อน ำมำก ำหนด
เป็นกลยุทธ์เชงิรุกส ำหรับองค์กร  

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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กลยุทธ์แนวทำงแก้ไข (WO Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจำกกำรจับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยในทำงลบคือจุดอ่อน (Weakness) และสภำพแวดล้อม

ภำยนอกทำงบวก (Opportunity) ซึ่งก็คือกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสที่ดีเพื่อมำปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กรหรือท ำให้
จุดอ่อนนั้นลดลง  

กลยุทธ์แนวทำงตั้งรับ (ST Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจำกกำรจับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยในทำงบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภำพแวดล้อม

ภำยนอกทำงลบ (Threat) เป็นกำรน ำจุดแข็งข้อได้เปรียบขององค์กรมำป้องกันอุปสรรคซึ่งก็คือเป็นกำรใช้จุดแข็งเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค  

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจำกกำรจับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยในทำงลบคือจุดอ่อน (Weakness) และสภำพแวดล้อม

ภำยนอกทำงลบคืออุปสรรค (Threat) เป็นกลยุทธ์เพื่อกำรลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคำมโดยมีเป้ำหมำยหลักคือกำร
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถำนกำรณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่ำที่เป็นอยู่   

จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร โดยเทคนิค SWOT Analysis ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกนคร เขต 2 ได้ก ำหนดประเด็นใน 4 ด้ำน  ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย  ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพ และด้ำน
ประสิทธิภำพ  ในกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ได้ก ำหนดกลยุทธ์หรือแนวทำงกำรพัฒนำเป็น กลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์
เชิงแก้ไข ดังนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก  
ด้ำนควำมปลอดภัย  

- ส่งเสรมิสนับสนุน กำรด ำเนินกำรของศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 

ด้ำนโอกำส 
- พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
ด้ำนควำมปลอดภัย  

- เร่งปรับปรุงและพัฒนำระบบสุขำภิบำลภำยในโรงเรียนเพื่อสร้ำงสุขภำวะที่ดี 
ด้ำนโอกำส  

- เพิม่ประสิทธิภำพกระบวนกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
- ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (Active 

Learning) 
ด้ำนคุณภำพ  

- เพิ่มขีดควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
นวัตกรรม 

- พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลที่เน้นควำมแตกต่ำงของผู้เรียน 
- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
- จัดระบบกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
- เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษและกำรเรียนรู้ดิจิทัล ของครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

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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ด้ำนควำมปลอดภัย 
จุดแข็ง (S: Strengths) 

S1  ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยของ 

นักเรียน 
S2  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรักและเมตตำต่อนักเรียน 

S3  สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

S4  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีโครงกำรเกี่ยวกับสุขภำวะและควำมปลอดภัยของ 

นักเรียน เช่น โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ โครงกำร
โรงเรียนปลอดภัย เป็นต้น 

S5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน และมี 

นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่ 
S6  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกลุ่มงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของ 

นักเรียนชัดเจน 
S7  สถำนศึกษำตั้งอยู่นอกพ้ืนที่ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

W1  ขำดแคลนอัตรำนักภำรโรง ส่งผลต่อกำรดูแลซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ อำคำรเรียน อำคำร 

ประกอบและสภำพแวดล้อมทั่วไป 
W2  งบประมำณในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ 

เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยไม่เพียงพอ 
W3  อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ของสถำนศึกษำบำงแห่งช ำรุด ทรุดโทรม ไม่มั่นคง 

แข็งแรง 

W4  สถำนศึกษำบำงแห่งขำดระบบกำรจัดกำรด้ำนสุขภำวะและสุขำภิบำลที่มีประสิทธิภำพ  
เช่น กำรจัดกำรขยะ ถนนไร้ฝุ่น ควำมสะอำดของอำคำรสถำนที่ ห้องส้วม โรงอำหำร ที่
แปรงฟัน เป็นต้น 

W5  ครูผู้สอนบำงส่วนขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับนักเรียนที่เป็น 

กลุ่มเสี่ยง   

โอกาส (O: Opportunities) 

O1  มีโครงกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้ำนควำมปลอดภัยจำกภำคีเครือข่ำย เช่น  
โครงกำรครู DARE โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ปปช.ชุมชน เป็นต้น 

O2  ชุมชนและผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

O3  หน่วยงำนต้นสังกัดมีนโยบำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำชัดเจน 

และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง 

O4  มีกองทุน ช่วยเหลือ สนับสนุนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ส ำหรับนักเรียน 

O5  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรครอบคลุมทั่วเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-2019) 
T2  รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของครอบครัวนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของ 

ระดับประเทศ 
T3  ปัญหำกำรหย่ำร้ำงของผู้ปกครองนักเรียน 

T4  ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดภำยในชุมชน 

T5  มีมลพิษทำงอำกำศท่ีเกิดจำกภำคกำรเกษตรของประชำชนภำยในพ้ืนที่ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ด้ำนโอกำส 
จุดแข็ง (S: Strengths) 
S1  สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 

และประถมศึกษำ 
S2  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน 

S3  สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
S4  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแผนกำรรับนักเรียนโดยมีฐำนข้อมูลส ำมะโนประชำกรวัยเรียน 

เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
S5  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
S6  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรเรียนรวมส ำหรับเด็กพิกำรให้ได้รับโอกำสทำง 

กำรศึกษำ 
S7  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีโครงกำรส่งเสริมด้ำนโอกำสของนักเรียน เช่น  โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะอำชีพ 

นักเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โครงกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ เป็นต้น 
S8  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรรับส่งนักเรียน กรณีเรียนรวม 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

W1  มีโรงเรียนขนำดเล็กท่ีครูไม่ครบชั้นจ ำนวนมำกส่งผลให้นักเรียนขำดโอกำสใน 

กำรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

W2  สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดครูในวิชำเอกปฐมวัย และครูผู้สอนส่วนใหญ่สอน 

ไม่ตรงตำมวิชำเอก 

W3  ผู้ดูแลเด็กและพ่ีเลี้ยงเด็ก รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ 

เด็กพิกำรไม่เพียงพอ 

W4  ครูผู้สอนบำงส่วนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรเรียนกำรสอนและขำด 

ทักษะในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
W5  กระบวนกำรคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษยังไม่มี 

ประสิทธิภำพ 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแตร่ะดับอนบุำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส่งผล 

ต่อโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

O2  มี พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 ที่ให้โอกำสทำงด้ำนกำรศึกษำส ำหรับประชำกรในวัยเรยีน 

O3  กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ) ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรเรียนส ำหรับนักเรียนท่ีมีฐำนะ 

ยำกจน 
O4  มีระบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล (DLTV) เพื่อเพิ่มโอกำส ควำมเท่ำเทียม ในกำรเรียนรู้ส ำหรับ 

นักเรียน 

O5  มีภำคเีครือข่ำย ท้ังภำครัฐและเอกชนให้กำรสนับสนุนในด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ เช่น มูลนิธสิถำน 

ประกอบกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

O6  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีทันสมัย เอื้อต่อกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ของนักเรียนและผู้ปกครอง 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนโอกำส เช่น โครงกำร 

พัฒนำทักษะอำชีพ โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน เป็นต้น 
T2  กำรพัฒนำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงก้ำวกระโดด 

ก่อให้เกิดภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงลบของ
นักเรียน 

T3  สภำพเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อกำรเรียนของนักเรียน 

T4  นักเรียนบำงส่วนขำดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เกี่ยวกับกำรเรียนของตนเอง 

T5  ผู้ปกครองบำงส่วนมีทัศนคติ ควำมเชื่อและค่ำนิยมเชิงลบที่มีต่อกำรส่งบุตร 

หลำนเข้ำเรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ด้ำนคุณภำพ 
จุดแข็ง (S: Strengths) 

S1  ผู้บริหำรในทุกระดับมีวิสัยทัศน์ และให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผู้เรียน 

S2  มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

S3  มีระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำทำง 

 วิชำชีพ 
S4  มีระบบกำรจัดควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี 

 ประสิทธิภำพ 
S5  มีกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

S6  มีสถำนศึกษำต้นแบบที่มีนวัตกรรมส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนที่ได้รับกำร 

 ยอมรับในระดับประเทศ 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
W1  ครูส่วนใหญ่ขำดทักษะเกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรมส ำหรับกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรยีน 
W2  ครูบำงส่วนขำดทักษะในกำรผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
W3  ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนและผลกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักสูตรต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

 มำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้
W4  ครูส่วนใหญ่ขำดทักษะเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีเน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
W5  ครูบำงส่วนขำดทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
W6  สถำนศึกษำบำงส่วนขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
W7  สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดระบบกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรใช้แหลง่เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  ควำมเจริญด้ำนเทคโนโลยีสง่เสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำม 

 สนใจมำกยิ่งขึ้น 
O2  กำรคมนำคมมีควำมสะดวกส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเข้ำเรียนในสถำนศึกษำทีเ่น้น 

 คุณภำพของผูเ้รียนและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
O3  ผู้ปกครองตระหนัก ใหค้วำมสนใจ และควำมส ำคัญต่อกำรเรยีนของนกัเรียนมำกขึ้น 
O4  นโยบำยกำรผลิตและบรรจขุ้ำรำชกำรครูรูปแบบใหม่ที่มุ่งเนน้ให้บุคคลที่มีควำมรู้ 

 ควำมสำมำรถสูงเข้ำมำเปน็คร ู
O5  กำรก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวธิีกำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและ 

 บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพของผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  ครูมภีำระงำนอ่ืนที่นอกเหนือจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

T2  ปัญหำสังคมมีแนวโน้มและทวีควำมรุนแรงสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและกำร 

เรียนรู้ของนักเรียน 
T3  กำรเคลื่อนย้ำยประชำกรในวัยท ำงำนของผู้ปกครองส่งผลต่อกำรย้ำยของนักเรียน 

T4  ครูส่วนใหญ่มีภำระหนี้สินส่งผลต่อขวัญและก ำลังในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 



ห น ้ า  | 30 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
จุดแข็ง (S: Strengths) 

S1   ผู้บริหำรในทุกระดับให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึด 

 หลักธรรมำภิบำล 
S2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่วนใหญ่มีควำมรัก ภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จ 

 ขององค์กรและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
S3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนที่ชัดเจน 

S4  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ทักษะและเจคติท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน 

S5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำร 

ที่เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
S6  มีกำรกระจำยอ ำนำจในรูปแบบของคณะกรรมกำรส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนที่เหมำะสมและเป็นระบบ 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

W1  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน 

W2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรบำงส่วนขำดทักษะในด้ำนกำรท ำงำนร่วมกันและ 

 ทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรรวมทั้งทักษะกำรรู้ดิจิทัล (Digital   

  Literacy) 
W3  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

W4  โรงเรียนขนำดเล็กมีจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ ำนวนขึ้นส่งผลให้กำร 

 บริหำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำมยุ่งยำก 
W5  ระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำไม่ต่อเนื่อง 

W6  กำรประสำนงำนและกำรสื่อสำรภำยในองค์กรไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

โอกาส (O: Opportunities) 

O1  นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนช่วยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัด 

 กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
O2  กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมี 

 ประสิทธิภำพสูงขึ้น 
O3  มีภำคีเครือข่ำยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่หลำกหลำยทั้งภำครัฐและ 

 เอกขน 
O4  เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

O5  หน่วยงำนต้นสังกัดให้ควำมส ำคัญกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

อุปสรรค (T: Threats) 

T1  งบประมำณในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงจ ำกัดมีควำมล่ำช้ำส่งผลต่อกำรบริหำร 

จัดกำร 
T2  นโยบำยของรัฐบำลมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร 

T3  นโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนภำครัฐส่งผลให้ขำดแคลน 

อัตรำก ำลัง 
T4  สภำพเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

T5  อัตรำกำรเกิดของประชำกรในเขตพ้ืนที่น้อยส่งผลกระทบต่อประชำกรวัยเรียน 

ลดลง 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี       

(พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561-2580) นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
และบริบทต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง มำก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2565 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ 134 
ตอนที ่40 ก 6 เมษำยน 2560 

มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง  เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 

รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย 

กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญตำมควำมถนัด
ของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
วรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำและเพ่ือ
เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้มำตรกำรหรือ
กลไกทำงภำษีรวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย  ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุน เป็นอิสระและก ำหนดให้มี
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 
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ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ป ีโดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ควำมมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ และภำยนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ  มีควำมมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทำง
กำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศ มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถำบันชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคีสำมำรถผนึกก ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำร
ออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน  จนเข้ำสู่กลุ่ม
ประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำ
เทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติไม่มี
ประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ
ประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ 
ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย 
เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพื่อให้เป็น
พลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้  กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและ
เยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ือ
อำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน  และให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพและยั่งยืน 

โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศคือ“ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำ อย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย ๑) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำร
พัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ ๓) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ๔) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำค
ของสังคม ๕) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ ๖) ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  
๑ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี

ควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช  อธิปไตย และมีควำมสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำด
ใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบ
บูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน  และมิตรประเทศ
ทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืน ๆ ให้
สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

๒ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้ง
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วย
กำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด 
ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคตบนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนใน
เวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคน
ในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

๓ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ส ำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่  และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

๔ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้
ควำมส ำคัญ กับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำร
สนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำม
พร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถ
พึ่งตนเอง และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล 
และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำร
ก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้
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โดยเป็น กำรด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต  โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง  

๖ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐ
ต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และ
ปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำง
สิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และ
น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศใน
ระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 

1 ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล 
มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนใน
สังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 

2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้มี
ควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู ้มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์
และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเก้ือกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 

3 ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำ
แล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4 ยึด“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ20 ปี มำเป็น
กรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน 
(SDGs) 

5 ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำร
เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 

6 ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน  5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว” 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดีมีจิต

สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและ
บรกิำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้ 

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำร
ผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และ
สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 

4. เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรของ
ภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ 
กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคภูมิภำค และโลก 

เป้ำหมำยรวม 
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่ 12 

ประกอบด้วย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของ

สังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์มีควำมรับผิดชอบและท ำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 

2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชนทุก
คนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่
มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
กระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
ควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

 

 

 



ห น ้ า  | 39 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จั ดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน

ยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้น ำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของแผน คือ กำรมุ่งเน้น
กำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์  รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้
ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน  5 ประกำร ได้แก่ 
กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ  (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ  (Quality) 
ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข    
              สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคคี และร่วมมือผนึก

ก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 

ยุทธศำสตร์ 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

  2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำแห่งชำติจะ

ประสบผลส ำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร  
ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมีกำร
ทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำยควำมส ำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคม 
ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ  อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงำน
ทุกระดับ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร
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พัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำมีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรน ำไป
ปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐมำเป็นกำรจัด
กำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) 

4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ  ระบบกำร
จัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร
พัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำม
ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่ก ำหนด 

5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้มี
ควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอ ำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงสู่ระดับภูมิภำคและสถำนศึกษำ  
รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 

6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่อสำธำรณชนจะเป็นกลไกในกำรสร้ำง
กำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพื่อกำรปรับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำน
ระบบกำรก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 

7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำรเงินในกำร
ก ำกับกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำ
ให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำ
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำร
เรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศและของโลก ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดัก
ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้
ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ
(Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency)และตอบโจทย์
บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ  

1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ  
2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ     
    ประเทศ  
3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
5) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 

กระทรวงศึกษำธิกำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต กำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำนรวมถึงกำรส่งเสริมศักยภำพ
วัยผู้สูงอำยุ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนเปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหำของ
มนุษย์ที่หลำกลำย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิ กำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นฟื้นฐำนและอำชีวศึกษำให้มี
สมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถะทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
ภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำง
กำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP)และกำรส่งเสริม
กำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำนโดยอำศัย
อ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุง เพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำรจัดกำรรวมถึงกำร
จัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำรประเมินผล
กำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำร
ศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำงโอกำส
ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติเป็นกำร
ผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำร
อำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำท่ีสำมำรถ
อ้ำงอิงอำเซียนได ้
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8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำยจิตใจวินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำม
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 

9. กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแช่งขันในเวทีโลกได้ 

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

11. กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่
มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1.ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยทั้งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ 
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 

2.หลักสูตรฐำนสมรรถนะมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลักและพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 

3.ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำช้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงแท้จริง 

4.ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของ
พ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5.พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

6.กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มี คุณภำพ
คุณภำพและมำตรฐำนประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและ
เต็มตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้
สูงวัย 
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7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่ มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับ
ผู้อื่นในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่งใน

กำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน และสำมำรถด ำเนินกำรและวัดผลได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  

(1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษ ที่ 21 และ  
(3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 - 2565 ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมี สุขภำวะ
ที่ดสีำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
 2. ด้ำนโอกำส 

2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ ์สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 

2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบ
อำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำม
เป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง
เท่ำเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ          
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้ำนคุณภำพ 

3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น   
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง        
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
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3.2 พัฒนำผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ
กำรเลือกศึกษำต่อ เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น ใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่ง เสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมซน โรงเรียนขนำดเล็ก และ
โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ  
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและ
กำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

ที่มา:กลุ่มพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ 
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ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร  ก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

สกลนครที่สอดคล้องกับนโยบำย รัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร      
(พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนคร 3 ยุทธศำสตร์ รวม 9 
ยุทธศำสตร์ ซึ่งได้ประชุมและระดมควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภำคส่วนจำกแบบสอบถำม และจำก
กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจังหวัด  กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร
จึงเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำในมิติของคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน โดยใช้กลไกกำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่เป็นควำมท้ำทำยต่ำงๆ ซึ่งมีสำระส ำคัญและทิศทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นจังหวัดมีคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สู่ท้องถิ่น โดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนสู่ระดับชำติและสำกล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

ของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปรับปรุงพัฒนำท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและมำตรฐำนสำกล 
2. ประชำชน มีศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. องค์กรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำไปสู่

มำตรฐำนสำกล 
4. เป็นองค์กรเอกชน ประชำชน และครอบครัว มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 4 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำจังหวัด

สกลนครสู่ระดับประเทศและสำกล 
ประเดน็ที่ 5 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ประเด็นที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 
ประเด็นที่ 7 สกลนครเมืองแห่งกำรพัฒนำเกษตรผสมผสำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่
ประเด็นที่ 8 สกลนครเมืองแห่งกำรพัฒนำกำรเกษตร พืชสมุนไพรเกษตรปลอดภัย กำรค้ำ กำรลงทุน

และกำรท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 สกลนครเมืองแห่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมหลักสูตร  
มีควำมสำมำรถ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 4. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนให้
มีคุณภำพ 
 5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติงำน และน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำรงชีวิต 
 6. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสและพัฒนำให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ ตำม

หลักสูตร มีควำมสำมำรถเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ  

2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และน้อมน ำหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด ำรงชีวิต 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
1. ไฉไล ปลอดภัย มีคุณภำพ  ไฉไล คือควำมสวยงำม ดูดี ควำมสะอำดโดยใช้หลัก 5 ส ควำมปลอดภัย คือ 

ควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ และมีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนในทุกด้ำน  
2. นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นควำมดี  มีทักษะอำชีพ บูรณำกำรวิชำ  ซึ่งในเด็กระดับ

ประถมศึกษำ เน้นนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ คิดค ำนวณเป็น เน้นควำมดี ในเด็กระดับมัธยมศึกษำเน้นให้มีทักษะ
อำชีพ บูรณำกำรวิชำ 

3. องค์กรมำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล  ประสำนสำมัคคี มีควำมสุข  
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันหลัก  

ของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำร

ด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำร
พ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพ กำรนิเทศติดตำม) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

4.1 เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
4.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.1 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
6.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
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ตำรำงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปฐีำน

2564 
เป้ำหมำย      
ปี 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำม
จงรักภักดี ต่อสถำบันหลัก ของ
ชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร 
“ศำสตร์พระรำชำ”มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

100 100 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

100 100 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 

100 100 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อ
เป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำร
ด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและ
อนำคต 

1. รอ้ยละของสถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบัน
และอนำคต 

100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน
ตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป 

100 100 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน 

100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 

100 100 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรประเมินสมรรถนะ ในระดับดีข้ึนไป 
 

100 100 
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปฐีำน

2564 
เป้ำหมำย      
ปี 2565 

2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำทีส่อนในระดับม.ตน้ ทีไ่ด้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ ในกำรประเมนิระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA 

100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลประเมินสมรรถนะและ
คุณลักษณะในระดบัดีขึ้นไป 

100 100 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำทีส่ำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมพหุปัญญำ 

- 100 

2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ มี
ควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มี
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในดำ้นตำ่งๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพกำรด ำรงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่
ละพื้นที่ ตลอดจนควำมทำ้ทำยที่เป็นพลวตัรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

100 100 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรปรับกระบวนกำร
จัดกำรเรยีนกำรสอนสู่รูปแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learnning) 

80 80 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.1 พัฒนำผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพคร ู

100 100 

2. จ ำนวนผลงำนด้ำนกำรวิจยัของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- - 

3. ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชัน้
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพฒันำ
ทำงดำ้นภำษำ(CEFR)ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

- 50 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

4.1 เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำค 

1. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำและกำรพฒันำสมรรถภำพหรือ
บริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

100 100 

4.1 เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำค 

1. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรคัดกรองนักเรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

100 100 
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปฐีำน

2564 
เป้ำหมำย      
ปี 2565 

4.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  

100 100 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมตระหนัก ใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

100 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

6.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีกำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรร
มำภิบำล 

100 100 

2. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผ่ำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน (ITA) 

85.40 90 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่มีกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและ
บุคลำกร 

100 100 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

100 100 

5. ประสิทธิภำพของระบบนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

100 100 

6. ประสิทธิภำพของระบบกำรวัดประเมินผล 100 100 

6.2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพ และตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบท 

100 100 

2. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กมีกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำร 

- 100 

6.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 1. ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินกำรตำมแผน 100 100 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565   
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ส่วนท่ี 4 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2560-2579  
นโยบำยรัฐบำล จุดเน้นนโยบำยของรั ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจ และพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 4,500,000  บำท  (สี่ล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)          
ได้จัดสรรงบประมำณ เป็น 2  ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยประจ ำพื้นฐำน   จ ำนวน  16  รำยกำร    
งบประมำณ 3,500,0000 บำท 

ส่วนที่ 2 โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจงำนประจ ำ จ ำนวน  30   โครงกำร    
                            และงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  งบประมำณ 1,000,000  บำท  
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ส่วนที่  1 
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำพื้นฐำน  (งบด ำเนินงำน)  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

หมำยเหตุ  สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 

 
 
 

ที ่ รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำย รวมยอด

จัดสรร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

  ก. ค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  517,200   584,200   589,400  559,200  2,250,000  
1 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ  30,000  15,000 15,000 15,000  75,000  
2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ  50,000   50,000   50,000   50,000   200,000  
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ  20,000   20,000  10,000 10,000  60,000  
4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์  25,000   25,000   25,000   25,000   100,000  
5 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง  -     15,000   15,000   15,000   45,000  
6 ค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย -  -    2,400  -     2,400  
7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  40,000  70,000 80,000 60,000  250,000  
8 ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  50,000   50,000   50,000   50,000   200,000  
9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ  -    15,000 10,000 10,000  35,000  
10 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร  20,000  10,000 10,000 10,000  50,000  

11 ค่ำจ้ำงเหมำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ป.ตรี   168,000   168,000   168,000  168,000   672,000 
12 ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่ธุรกำรต่ ำกว่ำ ป.ตรี   109,200   136,200   136,200   136,200   517,800  
13 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  5,000   5,000   5,000   5,000   20,000  
15 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมตำมภำรกิจ -  5,000   5,000   5,000   15,000  
16 ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 7,800 -  7,800  
  ข. ค่ำสำธำรณูปโภค  312,500   312,500   312,500  312,500  1,250,000  
  รวมทั้งสิ้น 829,700  896,700  901,900  871,700  3,500,000  
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ส่วนที่ 2 
ตำรำงสรุปโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวช้ีวัด (KPI) ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำต ิ

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบัน
หลักของชำต ิและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1) ร้อยละ ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร “ศำสตร์
พระรำชำ”มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน 

1. โครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยดำ้น
กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัต ิ

นำงวรวรรณ  วัชรเสถียร 

2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นำงวรวรรณ วัชรเสถียร 

3. โครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อ
รับรำงวัลพระรำชทำน 

นำงกมลทิพย ์ ประชำนันท ์

2) ร้อยละ ของสถำนศึกษำ ปลกูฝังและเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉนัท์ สันติวิธี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ และยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4. โครงกำรสภำนักเรียน นำงรุ่งนภำ  บุรำณสำร 

5. โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนลูกเสือ และส่งเสริม
ให้บุคลำกร เยำวชนลูกเสือมีระเบียบวนิัยในสงัคม 

นำงสำวนิภำพร  ขันธวิชัย 

3) ร้อยละ ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนยิม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 

6. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) 

นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร 
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำภยัคุกคำม
รูปแบบใหม ่

1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนนุในกำรสรำ้งภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 

7. โครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 
กิจกรรม ส่งเสริมสนบัสนุนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงภยัคุกคำมทุกรูปแบบ   

นำงเกษมณี บุตรน้อย     
น.ส.วภิำวี ค ำภูแสน 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันควำม
เสี่ยงในกำรด ำเนินชีวิตทั้งปจัจบุันและ
อนำคต 

1) ร้อยละ ของสถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันควำม
เสี่ยงในกำรด ำเนนิชีวติทั้งปัจจุบนัและอนำคต 

8. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ประจ ำปี 2565 ภำยใต้มำตรกำรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

นำงทรงวำด  วิรำฑูรย ์

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
  

1) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินตนเอง
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำในระดบัดีขึ้นไป 

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย :เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน 

นำงภิญญำพัชญ์ ไพเรืองโสม 

2. โครงกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
256๔ 

นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร 

2) ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน 

3. โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำนและพัฒนำ
ห้องสมุด 

นำงญำณิศำ  ดวงสีทอง 

3) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒันำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปิัญญำ 

4. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวยัให้กับครู/ผู้บริหำรในสังกัด สพป.
สกลนคร เขต 2 

นำงชุติปภำ  ไตรทิพย์        
นำงสำวนัดทพร  สีสถำน 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป 

5. โครงกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ    
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

น.ส.ปรีญำ  สุทธิโคตร  
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

6. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นำยชรินทร์  เจริญไชย 

2.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  

5) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อม ดำ้นกำรอำ่น คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดบันำนำชำติตำม
โครงกำร PISA 

7. โครงกำรกำรพัฒนำและสง่เสริมควำมฉลำดรู้
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA Style Online 
Testing 

นำยนิวัฒน ์ สินไชย 

6) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน
สมรรถนะและคุณลักษณะในระดับดีข้ึนไป 

8. กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำ
ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะ 

นำงสำวสัมฤทธิ์ สำยสอน    
และคณะ 

7) ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอน ตำมพหุปัญญำ 

9. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยเด็กไทยวิถีใหม ่อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน 

นำงภิญญำพัชญ์ ไพเรืองโสม 

10. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
คณิตศำสตร ์

นำงอำภำกร  สีดำมำตย ์

2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิด
ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่
เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำร
พึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1) ร้อยละของผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละ
พื้นที ่ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

11. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

นำยพรชยั   ปำระพิมพ ์

2) ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรปรับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสู่รูปแบบกำรเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learnning) 

12. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ/coding 

น.ส.ปรีญำ  สุทธิโคตร  
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.1 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  

1) ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำน
วิชำชีพครู 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
กำรเงินและสนิทรัพย ์

น.ส.ขวัญตำ สุรนิทร ์ และคณะ 

2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2565 

นำยวิทวัส นำมวงศำ     

3. โครงกำรกำรอบรมกำรประเมินข้อตกลงกำร
พัฒนำงำน (PA)ปีงบประมำณ 2565 

นำยอัครเดช สุรำชวงศ ์

2) ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชัน้
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรู ้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

4. โครงกำรกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู ้
ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ 
(CEFR) 

นำยสนธยำ หลักทอง         
นำยวิทวัส  พันวงศำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   

4.1 เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

1) ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

1. โครงกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน 

นำงทรงวำด  วิรำฑูรย ์

2. โครงกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ(พัฒนำบุคลำกรสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำ) 

นำยดนัย ศรีวงษำ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 1) ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

3. โครงกำรส่งเสริมสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนรับ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 

นำงทรงวำด  วิรำฑูรย ์

4.1 เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

4. โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะอำชีพนักเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 

นำงทรงวำด  วิรำฑูรย ์

 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพ
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

5. โครงกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนยำกจนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ 

นำงเกษมณี  บุตรน้อย     

4.1 เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

1) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมีกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรคัดกรองนักเรียนท่ีมีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรวม 
ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ 

นำงเกษมณ ี บุตรน้อย     

4.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ 
1) ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 

7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงดว้ย
กำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม (DLTV) 

นำยดนัย ศรีวงษำ 

8. โครงกำรกำรขับเคลื่อนคลังสือ่กำรเรียนรู้
เทคโนโลยดีิจิทัล นำยพิศนุพงษ์ วัชรเสถียร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  

1. โครงกำรลดใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสู่กำรปฏิบัติในส ำนกังำนสถำนศึกษำ 

น.ส.นิภำพร ขันธวิชัย            
และคณะ 

2) ร้อยละของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมตระหนัก ใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิ่งแวดล้อม  

2. โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
นำงปำริชำติ มณโีชต ิ            
และคณะ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

6.1 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

1) ร้อยละของสถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีกำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล  โดยยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 

นำงนภสร มีระหันนอก 

2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร  

นำงปำริชำติ มณโีชติ         
และคณะ 

3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน  นำงปำริชำติ มณีโชติ 

4. โครงกำรกำรประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  

น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย 

5. โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำระดับเขตพื้นที ่

นำยสนธยำ  หลักทอง 

6. โครงกำรกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 

นำงฐิตำภรณ ์ แก้วก่ำ 

7. โครงกำรพัฒนำบริหำรงำนพสัดุ น.ส.สุดำรัตน์ ศรีนุกูล 

8. โครงกำรกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง
ชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นำงนวพร ค ำแหงพล  และคณะ 

9. โครงกำรกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผูช้ว่ย 

นำงนวพร ค ำแหงพล และคณะ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

6.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

1) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยผำ่นกำรประเมินคณุธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) 

10. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำม
โปร่งใส และธรรมำภิบำล ในส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ (เขตสุจริต 
ITA online) 

นำงสำวสัมฤทธิ์ สำยสอน 

2) ร้อยละของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่มีกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและ
บุคลำกร 

11. โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่
เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

นำงสุรีย์พร  ปำละสำนต ์    
และคณะ 

6.2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 

1) ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำตำมบรบิท 

12. โครงกำรกำรนิเทศและติดตำมกำรด ำเนนิงำน
โรงเรียนภำยใต้โครงกำรคอนเนก็ซ์อีดี 
ปีงบประมำณ 2565 

นำยนิวัฒน ์ สินไชย 

13. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล น.ส.พิชชำนันท์  นิธิวิรุฬห ์

2) ร้อยละของโรงเรียนขนำดเลก็มีกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำร  

14. กิจกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน โรงเรียนขนำดเลก็ 

นำยสนธยำ  หลักทอง 

3) ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

15. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ น.ส.พิชชำนนัท์ นิธิวิรุฬห ์

4) ประสิทธิภำพของระบบนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

16. โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรพัฒนำคณุธรรมจริยธรรม
โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 

นำงภิญญำพัชญ ์ไพเรืองโสม 
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แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

6.2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 

5) ประสิทธิภำพของระบบนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

17. โครงกำรกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พืน้ที่เปน็
ฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

นำย ชอบกิจ  กนกหงส ์

6) ประสิทธิภำพของระบบกำรวัดประเมินผล 
18. โครงกำรพัฒนำระบบกำรวดัและประเมินผล
ในชั้นเรียนและกำรบนัทึกผลกำรเรียน ด้วย
โปรแกรม School Mis 

น.ส.ปรีญำ  สุทธิโคตร         
และคณะ 

6.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วม 

1) ประสิทธิภำพของกำรด ำเนนิกำรตำมแผน 
19. โครงกำรกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 

นำงเพียงพธู ธิโสภำ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 

1 
น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10   
สู่กำรปฏิบัติ 

กิจกรรม 1. จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ครูแกนน ำ เพื่อกำรถอดบทเรียน 2 3 
4 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกำลที่ ๙ เพื่อเป็นแกนน ำ
ในกำรถ่ำยทอดและเป็นแบบอย่ำงในกำรเรียนกำรสอนแบบ Active  Leaning 
กิจกรรม 2. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลสรปุรำยงำน  

30,000 นำงวรวรรณ  วัชรเสถียร ม.ค. - ก.ย 256๕ 
 

  
 รวม 30,000     

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1 
ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออก
เขียนได้ทุกคน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชงิปฏิบตักิำรจัดท ำแนวทำง คู่มือกำรพฒันำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๒ 
กิจกรรมที่ 3 ออกนิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำในกลุ่มเป้ำหมำย 

50,000 นำงภิญญำพัชญ์ ไพเรืองโสม 
พ.ย ๒๕๖๔ - ก.ย 
๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

2 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2565 

กิจกรรมที ่1 ประชุมวำงแผน /จดัสนำมสอบ 
กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินกำรทดสอบ 
-กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ 
-กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
-กำรทดสอบปลำยป ี
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำม สรุปกและรำยงำนผล 

3๐,๐๐๐ นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร ม.ค - เม.ย 2565 

3 
ส่งเสริมรักกำรอ่ำนและพัฒนำ
ห้องสมุด 

กิจกรรมที ่1 ประชุมชีแ้จง/รถห้องสมุดเคลื่อนที่จำกเขตสู่โรงเรยีน 
กิจกรรมที ่2 นิเทศติดตำม/ประกวด/สร้ำงเครือข่ำย 
กิจกรรมที่ 3 สรุป รำยงำนผล 

50,000 นำงญำณิศำ  ดวงสีทอง เม.ย - ก.ย 2565 

4 
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้กับครู/ผู้บริหำรใน
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้กับครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำประชุมช้ีแจง วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำรกับคณะพัฒนำครูปฐมวัยระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 50 คน  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และรูปแบบแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์ 2 วัน ครูปฐมวัย จ ำนวน 350 คน  

- กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

30,000 
นำงชุติปภำ  ไตรทิพย์

นำงสำวนัดทพร  สีสถำน 
ม.ค - ก.ย 2565 

5 
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
คณิตศำสตร์ 

กิจกรรมที่ 1 จดัประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
กิจกรรมที่ 2 กำรนิเทศตดิตำมกำรสอนคณิตศำสตร ์
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำเครือข่ำยครูคณติศำสตร ์

30,000 นำงอำภำกร สีดำมำตย ์ ม.ค - ก.ย 2565 
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1  กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบและน ำผลกำรทดสอบ O-NET / NT 
/ RT ไปใช้ในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ 2 กำรนิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ค่ำยวิชำกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ 4 กำรทดสอบ Pre O-NET , Pre NT 
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรทดสอบ 

200,000 
นำยชรินทร์ เจรญิชัย     
และคณะ 

ม.ค - ก.ย 2565 

  
 

รวม 390,000     
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

1 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วย
ตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filling) ส ำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ผู้ที่ จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕  จ ำนวน 16๗  คน  จ ำนวน ๒ วัน 

40,000 
น.ส.ขวัญตำ สุรินทร ์    
และคณะ ม.ค.– ก.ย. 256๕  

2 
เพ่ิมประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2565 

กิจกรรมที่ 1  กำรพัฒนำครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 
กิจกรรมที่ 2  กำรประชุมกำรเตรยีมควำมพร้อมส ำหรับกำรขอมีและเลื่อน  
วิทยฐำนะ 
กิจกรรมที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม่ 
ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 
กิจกรรมที่ 4  กำรพัฒนำศักยภำพธุรกำรโรงเรียน 

40,000 
นำยวิทวัส พันธ์วงศำ     
และคณะ ม.ค.– ก.ย. 2565 

3 
กำรอบรมกำรประเมินข้อตกลงกำร
พัฒนำงำน (PA)ปีงบประมำณ 2565 

กิจกรรมที ่1  กำรอบรมกำรจัดท ำข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) (ประชุม
ออนไลน์เพื่อตดิตำมกำรจัดท ำข้อตกลงกำรพัฒนำงำน) 
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อตกลงกำรพัฒนำงำน 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก ์
กิจกรรมที่ 3  กำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคณะกรรมกำรประเมิน 
ข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) ทุกต ำแหน่ง 

10,000 นำยอัครเดช สุรำชวงศ์ 
1 ธ.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

4 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ 
ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท ำหลักสูตร 2 ครั้ง จ ำนวนผูป้ระชุม 30 คน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนำครูผูส้อนภำษำอังกฤษออนไลน์ จ ำนวน 3วัน 
จ ำนวนคณะท ำงำน 10 คน 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนนิโครงกำรจ ำนวนคณะท ำงำน 15 คน 

20,000 
นำยวิทวัส พันธ์วงศำ     
และคณะ 

ม.ค - ก.ย.2565 

  รวม 110,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

1 
จัดท ำข้อมูลนักเรียนผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ(พัฒนำบุคลำกรสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ) 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมทีมงำน และครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
คร้ังที่ 1/2565 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมทีมงำน และครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
คร้ังที่ 2/2565 

20,000  นำยดนัย ศรีวงษำ 
ต.ค 2564 –  
ก.ย 2565 
 

2 
เสริมสร้ำงทักษะอำชีพนักเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อหำ
แนวทำงในกำรส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนระดบัมัธยมศึกษำ 61 
โรง/คน และเจ้ำหน้ำที่ผู้เก่ียวข้อง 10 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน 
กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอ Best Practice /โครงงำนนักเรียน ที่เป็นผล
ด้ำนอำชีพของนักเรียนในโรงเรียนกิจกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกผลที่เป็น
เลิศ 4 ล ำดับ เพื่อรับรำงวัล ติดตำม และประเมินผล  

10,000 นำงทรงวำด  วิรำฑูรย ์ ก.ค – ก.ย 2565 
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

3 
กำรขับเคลื่อนคลังสื่อกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อกำรเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
กิจกรรมที่  2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนนิกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนคลังสื่อกำรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทลั ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ 3 ด ำเนินกำรขับเคลื่อนระบบคลงัสื่อกำรเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ในกำรใช้และสรำ้งสื่อกำรเรียนรู้
เทคโนโลยดีิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำยพิศนุพงษ์ วัชรเสถียร 
ต.ค. 256๔  – 
ก.ย.  256๕ 

  รวม 30,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
กิจกรรมที่ 2 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ ตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
หน่วยงำนภำครัฐ 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำงปำริชำติ มณโีชต ิ 
และคณะ 

ต.ค  ๒๕๖๔ -  
ก.ย ๒๕๖๕    

  รวม -   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

1 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

กิจกรรมที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร โครงกำรเร่งด่วนจ ำเป็น เพิ่ม
ประสิทธิผลกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ให้มำกข้ึน สนองนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน ทันกำรณ ์
กิจกรรมที่ 2 ค่ำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้สูงสุด 

100,000 นำงนภสร มรีะหันนอก 
พ.ย  2564 - ก.ย 
2565 

2 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร  

สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย เสริมสร้ำงจติส ำนึกท่ีดีแก่คณะผู้บรหิำร 
ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำงใน สพป.สกลนคร  
เขต  ๒ ทุกคน มีควำมเมตตำ น ำพำซึ่งควำมสันตสิุขสูส่ังคม โดยกำรร่วมท ำบุญ
ในวันส ำคัญทำงศำสนำตำมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท ำบุญร่วมกันในวัน
ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  
กิจกรรมที่ 1 วันข้ึนปีใหม ่
กิจกรรมที่ 2 วันสงกรำนต ์
กิจกรรมที่ ๓ วันเข้ำพรรษำ 
กิจกรรมที่ 4 วันออกพรรษำ 
กิจกรรมที่ 5 กีฬำสำนสมัพันธ์ 
ข้ำรำชกำรสังกัด สพป.สกลนคร  เขต ๒  จ ำนวน  ๕๙ คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน ๓   คน  ลกูจ้ำงช่ัวครำว ๑๒ คน 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำงปำริชำติ มณโีชต ิ     
ต.ค ๒๕๖๔ – ก.ย 
๒๕๖๕ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน  
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำงปำริชำติ มณโีชต ิ ก.ค -  ก.ย ๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

4 
กำรประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศกึษำสกลนคร เขต 2  

กิจกรรมที่  ๑  ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง (285 คน 4  ครั้ง) 
กิจกรรมที่  ๒  ประชุมผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
(คุยกันวันอังคำร) (14 คน 47  ครั้ง) 
กิจกรรมที่  3  ประชุมเจ้ำหน้ำที่ (๗2 คน  2 ครั้ง) 
กิจกรรมที่  ๔  ประชุมประธำนศนูย์เครือข่ำยฯ(50 คน 6  ครั้ง) 
กิจกรรมที่  5  ประชุมผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
และ ศึกษำนิเทศก์ (รับฟัง พุธเช้ำข่ำว สพฐ.) (30 คน 48 ครั้ง) 

50,000 น.ส.อัจฉรินทร ์ ศรีสร้อย 
ต.ค.๒๕๖4 – ก.ย 
๒๕๖5 

5 
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 1. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศกำรศึกษำ จ ำนวน 6 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 2. กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ คณะวิจัย จ ำนวน 20 คน 
2.1 กำรก ำหนดกรอบกำรวิจัย 
2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมลูสรุปและเขียนรำยงำนผลกำรวิจยั 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำยสนธยำ  หลักทอง 
ต.ค 2564 - ก.ย 
2565 

6 
กำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ 

กิจกรรม ประชุมรับผู้ตรวจรำชกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 100 คน 2 มื้อ 
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 คน 1 มื้อ  
1.3 ค่ำวัสดุและจดัท ำรูปเล่มรำยงำน 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำงฐิตำภรณ ์ แก้วก่ำ 
ม.ค  - ก.ย  
2565 

7 พัฒนำบริหำรงำนพัสดุ กิจกรรมที่ ๑  จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำโปรแกรมบริหำรงำนพัสดุ 30,000 น.ส.สดุำรตัน์ ศรีนุกูล ธ.ค 2564 – ก.พ 
256๕ 

8 
กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง
ชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรม กำรสรรหำ พนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งชัว่ครำว/บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

30,000 
นำงนวพร ค ำแหงพล     
และคณะ 

ก.ค – ก.ย 2565 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9 
กำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

กิจกรรมที่ 1 ค่ำพำหนะ ประเมนิเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำงนวพร ค ำแหงพล     
และคณะ 

ต.ค.2564 – ก.ย. 
2565 

10 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กิจกรรมที่ 1 ยกย่องเชิดชูเกียรตขิ้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยกำรมอบ
ใบประกำศเกียรติคณุและของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เกษียณอำยรุำชกำร รวมจ ำนวน 
167 คน 
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรบริหำรเงิน
หลังเกษียณอำยุรำชกำร โดยวิทยำกรจำกธนำคำรออมสินและสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสหกรณ์ จ ำกัด รวมจ ำนวน 167 คน 

90,000 
นำงสุรีย์พร  ปำละสำนต ์ 
และคณะ 

ก.ค.  – ก.ย  
๒๕๖๕ 

11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลือ่นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เป็นไปตำมกรอบกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคณุภำพ 1 นวัตกรรม ๑ ทักษะ
อำชีพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบลในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ทั้ง 49 โรงเรียน ขบัเคลือ่นโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 1 ทักษะอำชีพ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล มีทักษะวิชำกำร ทักษะ
อำชีพ และทักษะชีวิต  
กิจกรรมที ่2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล 

20,000 น.ส.พิชชำนันท์  นิธิวิรุฬห ์ เม.ย. – ก.ย 
2565 

12 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผนกำรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
รองรับกำรประเมินภำยนอก 
กิจกรรมที่ 2 สังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
กิจกรรมที่  3 จัดท ำคู่มือ แนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำส ำนักงำน

40,000 น.ส.พิชชำนันท์ นิธิวิรุฬห์ ม.ค. – ก.ย. 65. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต  2 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำ ซักซ้อมกำร
ประเมินเตรียมรับกำรประเมินภำยนอก 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสะท้อนผล กำรประเมินคณุภำพภำยในและกำรประเมิน
ภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 

13 

นิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนในโครงกำร
กองทุนกำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและครูเพื่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมที่ 2 จัดท ำแนวทำง คู่มือกำรจัดกำรเรยีนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดเชิง
คุณธรรมส ำหรับนักเรียนให้มสีมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรมที่ ๓ ออกนิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำในกลุ่มเป้ำหมำย 
กิจกรรมที่ ๔ จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรยีนรู้ในกำรพัฒนำ
คุณธรรม จรยิธรรมโรงเรียนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 

(เบิกจ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยประจ ำ) 

นำงภิญญำพัชญ์ ไพเรืองโสม 
พ.ย. ๒๕๖๔- ก.ย.
๒๕๖๕ 

14 
พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรียน 
ด้วยโปรแกรม SchoolMis 

กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบตักิำรระบบกำรวัดและประเมินผลในช้ันเรียน  
และกำรบันทึกผลกำรเรียน ด้วยโปรแกรม SchoolMis 
กิจกรรมที่ 2 รำยงำนสรุปและประเมินผล 

30,000 
น.ส.ปรญีำ  สุทธิโคตร    
และคณะ 

ม.ค. 2565– ก.ย. 
2565         

15 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565 

กิจกรรมที่ 1 กำรยกร่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2563 
- 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565   
กิจกำรที่ 2 กำรกลั่นกรองแผนพฒันำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2565 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 

50,000 นำงเพียงพธู ธิโสภำ 
ต .ค  2 5 6 4  – 
มี.ค.2565 

  รวม 440,000   

  รวมทั้งสื้น 1,000,000   
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 5 

กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือส่งมอบ
ผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่ เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ย วข้อง จึงได้ก ำหนด
กระบวนกำรกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและปัจจัยควำมส ำเร็จดังนี้  

กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ก ำหนดแนวทำงเพ่ือขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำน ตำมนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น โดยมีงบประมำณสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  

เงื่อนไขควำมส ำเร็จ  
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและ

กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2. กำรบริหำรจัดกำรต้องเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนของสังคมเกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ  

3. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลำกรทุก
ระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง  

4. ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยเดือน รำยไตรมำส ระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ  

5. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่
สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

6. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 อย่ำงเคร่งครัด  
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ล ำดับที่ ระยะเวลำ กำรด ำเนินกำร 

1 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
- จัดเตรียม รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำร่ำง
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

2 เดือน ตุลำคม  พ.ศ.2564 
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

3 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
- แจ้งทุกกลุ่มงำนให้ทรำบถึงนโยบำย ข้อสั่งกำรในกำรจัดท ำร่ำง
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

4 
เดือน ตุลำคม - พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2564 

- ทุกกลุ่มงำนจัดส่งข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องจัดท ำโครงกำรตำม
ภำรกิจและตัวชี้วัดเพ่ือเสนอของบประมำณ 
- สรุปข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และประมวลผล  
- วิเครำะห์ข้อมูล นโยบำย ข้อสั่งกำร ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน และนโยบำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 
เดือน พฤศจิกำยน  - ธันวำคม 
พ.ศ. 2564 

- ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

6 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 
- ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

7 
เดือน มกรำคม  - มีนำคม พ.ศ.
2565 

- ขอควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร
(ด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ)และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 

8 
เดือน มกรำคม  - มีนำคม พ.ศ.
2565 

- ประกำศใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
- แจ้งโรงเรียนในสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ   
- ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงโซเชียล ออนไลน์ และเว็บไซต์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 ทั้งนี้  กำรบริหำรงบประมำณ  ให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้อ งกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรด ำเนินงำนต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และระเบียบวิธีกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง 
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ภำคผนวก 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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1.โครงกำร “น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ” 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กอง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2    
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ-นำมสกลุ นำงวรวรรณ  วัชรเสถียร    โทรศัพท์ 0863121969 
โทรสำร      -                                 E-mail address  worawon@esdc.go.th  

ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 
2560 
1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 

1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง 
   (1) เป้ำหมำย  บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
   (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ชำต ิ

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัยสุจริต จิต
อำสำโดยกระบวนกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2  จ ำนวน  255  โรงเรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 255  คน  คณะกรรมกำรและคณะ
ศึกษำนิเทศก์จ ำนวน  30  คน  รวมทั้งสิ้น   285  คน  ร้อยละ  100  เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประกวดผลงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต 2  จ ำนวน 255  คน  มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระบรมรำ
โชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. ผู้เรียนทุก
ช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2. 
ผู้เรียนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 

           2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     (1) เป้ำหมำย กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย  ส่งเสริมโอกำส

เข้ำถึงทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญ  รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึก
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน และพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ครู และนักเรียนในสังกัด 

                     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต 
           (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

- จัดกำรศึกษำทุกระดับ  ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำร 
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 

- ส่งเสริมพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำมต้องกำร 
จ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนำส่งเสริมให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพโดยจัดกำรเรียนรู้ (Active  Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ  
ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกข้ึน 

- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำง 
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อำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
- ส่งเสริมโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
- พัฒนำครูให้มีทักษะควำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำร 

คิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 
1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

     (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

    เป้ำหมำยที่  1. เสริมสร้ำงกำรรับรู้  ควำมเข้ำใจ  ควำมตระหนัก  และส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
สำมำรถเป็นอำชีพ และสร้ำงรำยได้  
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  กำรปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลกัคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นผู้มีควำม
พอเพียง วินัย  สุจริต จิตอำสำ  โดยกระบวนกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงำนเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร เพื่อให้
ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติและยึดมัน่กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระหำกษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข  ตลอดจนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 

1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
       1) เร่ือง/ประเด็นกำรปฏิรูป ข้อ 3  คนไทยทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตำมควำมต้องกำร
ผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  เพื่อให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภำพ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนตำมควำมถนัด และสำมำรถเทียบมำตรฐำนสมรรถนะได้ตำมกรอบคุณวุฒิ
วิชำชีพ 
1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ
วินัย  ค่ำนิยมที่ดี  มีจิตสำธำรณะ  และมีควำมสุข  โดยมีสุขภำวะที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2)เป้ำหมำยรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  มีควำม
รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภำพกำยและใจที่ดี  มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีควำมเป็นไทย 
  เป้ำหมำยรวมที่ 3.2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษำ
ควำมสมดุลของระบบนิเวศลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 
เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และ
รักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดบัยุทธศำสตร์ที่1กำรเสริมสร้ำงและพฒันำศักยภำพทุนมนษุย์ 
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  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย     จิต
สำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรม  ควำมมีระเบียบวินัย  และจิตสำธำรณะ      
  (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้  และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ อำทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่เหมำะสม  เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ   

1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
   1) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่  1  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองรับวัตถุประสงค์ 3.4.1 เพื่อส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวัตถุประสงค์  3.4.2  เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของ
คนในชำติให้มีควำมจงรักภักดี  และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.1 เพื่อให้กำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม พลังงำน และอำหำรมีควำมมั่นคง ควำม
ยั่งยืนและมีควำมสมดุลกับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์ 
   นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 12 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร รองรับวัตถุประสงค์  
3.4.6  เพื่อให้กำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  พลังงำน และอำหำร มีควำมมั่นคง ควำมยั่งยืนและมีควำม
สมดุลกับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์ 

1.6 แผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 

2564 - 2565 
3. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหำกษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 
ธันวำคม 2559 ควำมว่ำ “เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำน และเพื่อประโยชน์ของประชำชนชำวไทย  ทั้งปวง” กอปรกับพระ
รำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร คือ กำรสร้ำงคนดี สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระรำโชบำย เพือ่สืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพื้นฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมี
พื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) กำรมีงำนท ำ-มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกำสที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริรำชสมบัติเป็นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แห่งพระบรม
รำชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนญุำตนอ้มน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลัก
ชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่ กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำร
ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยมีแนวทำง
ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1 จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยบูรณำกำรระหว่ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับสภำพภูมิ
สังคมของโรงเรียน เพื่อมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน ตำมพระรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ดังนี้ 
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  1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วย (1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง (2) ยึดมั่นใน
ศำสนำ (3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ (4) มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
  1.2 มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ช่ัว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิ่งที่ดีงำม (3) ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งที่ช่ัว และ (4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
  1.3 มีงำนท ำ-มีอำชีพ ประกอบด้วย (1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมใน
สถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ (2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลั กสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัว 
  1.4 เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถำนศึกษำ 
และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี (3) กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพื่อ
บ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำน    สำธำรณกุศล ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจและควำมเอื้ออำทร 
  2 สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้แก่บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและ
ร่วมกันดูแลบุตรหลำนร่วมกับโรงเรียนอย่ำงใกล้ชิด 
 3 จัดระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคลให้เต็มตำมศักยภำพ     มุ่งวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนคุณธรรม เจตคติ และพฤติกรรม (2) ด้ำนสมรรถนะและศักยภำพส ำหรับอนำคต 
เช่น ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะกำรอำชีพ และ (3) ควำมรู้เท่ำที่จ ำเป็น 
  2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง  มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐำนชีวิต
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 

   2.2.2 เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนรับรู้ควำมสำมำรถของตนด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 เชิงปริมำณ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 255 โรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำจ ำนวน 255  คน คณะกรรมกำรและคณะศึกษำนิเทศก์จ ำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 285 คน ร้อยละ 100 เข้ำร่วม
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 
  2.3.2 เชิงคุณภำพ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  จ ำนวน  255  คน มีกำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงำนเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของ
ชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic 
Education)   

 3) ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอำชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่ำงน้อย 1 อำชีพ 
2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

     1)สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำ
สถำบนัหลักของชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข 
     2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพื่อเสรมิสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic 
Education) 
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    3)  ผู้เรียนรู้จักอำชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่ำงน้อย 1 อำชีพ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบนั
หลักของชำติและกำรยึดมัน่ในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง 
(Civic Education) 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอำชพีในท้องถิ่นของตนเอง อย่ำงน้อย 1 อำชีพ 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 

1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สะท้อนควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบนั
หลักของชำติและกำรยึดมัน่ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic Education) 
3) ผู้เรียนรู้จักอำชีพในท้องถิ่นของตนเองอย่ำงน้อย1อำชีพ 

   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ผู้เรียนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รบัผลประโยชน ์
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน  255  คน มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และประกวดผลงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณบดินทรเทพยวรำงกูร 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร      1 ตุลำคม 256๔  –  30 กันยำยน  256๕ 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร จ ำนวน   50,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 

(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 

1/256๕ 

ไตรมำสที่ 

2/256๕ 

ไตรมำสที่ 

3/256๕ 

ไตรมำสที่ 

4/2565 
กิจกรรมที่ 1 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครแูกนน ำ เพื่อกำร
ถอดบทเรียน 2 3 4 ตำมหลักปรชัญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกำลที่ ๙ เพื่อเป็น
แกนน ำในกำรถ่ำยทอดและเป็นแบบอย่ำงในกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active  Leaning 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน  
1.๓ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  

 
 
 

 
 
 

- 

 
 
 
 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

30,000 

รวมกจิกรรมที่  ๑  30,000   3๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่  2 

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลสรุปรำยงำน 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น  30,000 - - 3๐,๐๐๐ 
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2.โครงกำร ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เด็กไทยวถิีใหม่ อำ่นออกเขียนได้ทุกคน 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  กรม  สพป.สกลนคร เขต ๒  
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) ชื่อ - นำมสกุล. นำงภิญญำพัชญ์  ไพเรืองโสม   โทรศัพท์   ๐๙๕-๑๖๙๖๕๓๙ 
โทรสำร                                                            E-mail…SV.PinyapatPa@obecmail.org 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์(หลัก)  
       (1) เป้ำหมำย..คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑... 

      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์..กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม /กำรปรับเปลี่ยนระบบกำร   
เรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ให้เป็นไปอย่ำงเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายความส าเร็จไว้ที่ ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง และ ๓) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่ง
ต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ก ำหนดให้มีกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือเตรียมประชำกรสู่กำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ รู้เท่ำทันสื่อ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้ำที่มี
ควำมรับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรสร้ำงกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
๒๑ นอกจำกจะมีกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระควำมรู้แล้ว ทักษะ กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อน ำไปใช้ในกำรเรียนรู้ตลอดจนกำร
ด ำเนินชีวิต โดยเฉพำะทักษะกำรสื่อสำร คือ  “กำรอ่ำนออกเขียนได้” นับเป็นทักษะที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และ
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ร้อยละ ๙๕ ของครูที่มีนวัตกรรม/สื่อที่พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และร้อยละ ๙๐  
ของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้  
1.3 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.
2564-2565 

3 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตผุล 

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)      ซึ่งต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากจะมีการเรียนรู้เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดจนการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ  “การอ่านออกเขียน
ได้” นับเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในการพัฒนาความรู้ กระบวนการ
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
   ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จึงได้ก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จึงก าหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความส าเร็จไว้
ที่ ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านคล่องเขียน
คล่อง และ ๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านการเขียน
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ๒.๒  วัตถุประสงค์ 
    2.2.1 เพื่อพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ ให้อ่ำนออกเขียนได้ 
    ๒.๒.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง  
    ๒.๒.๓ เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (โรงเรียนขยายโอกาส) ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
    ๒.๒.๔ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียน   ของ
นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

   2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 ผู้เรียนได้รับกำรคัดกรองและช่วยเหลือเพื่อให้มีสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้เหมำะสมตำม
ช่วงวัย 
   2.3.2 ครูผู้สอนได้รับกำรส่งเสรมิสนับสนนุด้ำนกำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำไทย ตำม
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรกุและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน    

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำ มีนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
และสื่อสำรได ้

2) ร้อยละ ๙๕  ของครูที่มีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนให้เป็นเครื่องมือ 
แสวงหำควำมรู ้

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำน คิด เขียน จำกกำรฝึกผำ่นเร่ืองรำว ประสบกำรณ์  

สถำนกำรณ์จริงในชีวิตและสำมำรถใช้กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ในยุค Thailand ๔.๐ 



ห น ้ า  | 87 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

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

1) นักเรียนมีผลกำรทดสอบระดบัชำติ RT NT และ O-Net วิชำภำษำไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕  
2) ครูผู้สอนภำษำไทยมสีื่อเพื่อพัฒนำทักษะภำษำไทยร้อยละ ๑๐๐ 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ ๑-๓ ได้รับกำรพัฒนำทักษะดำ้นอ่ำนออกเขียนได้ทุก 

คน นักเรียนชัน้ประถมศึกษำปทีี่ ๔ - ๖  ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนอ่ำนคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 
๑-๖ ได้รับกำรส่งเสริมดำ้นกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสงู  

2) ครูผู้สอนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนดำ้นกำรสร้ำงสื่อ/นวัตกรรมพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนกำรเขียนที่ประสบผลส ำเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได ้
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 2.6.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน นักเรียนชัน้ประถมศึกษำปทีี่ ๔-๖  
อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ มีสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสงู ทั้งนี้เพื่อสำมำรถใช้กำรอ่ำนกำรเขียน
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน ๆ และกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.6.2  ครูผู้สอนมีสื่อ/นวตักรรมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนที่ประสบผลส ำเร็จ เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ 
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.7.1 นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำสกลนคร เขต ๒  
  2.7.2 ครูผู้สอนภำษำไทยและทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๕ 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณทีด่ ำเนินกำร 50,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
คัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำร
เขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

- - - - - 

กิจกรรมที่  2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแนวทำง คู่มือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำร เรี ย น กำรสอน ภ ำษ ำไท ย ขอ ง
ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

- 50,๐๐๐ - - 50,๐๐๐ 

รวมกจิกรรมที่ 2 - 50,๐๐๐ - - 50,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำม สรุปและ
รำยงำนผล  

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 50,๐๐๐ - - 50,๐๐๐ 
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3.โครงกำร “กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๔” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร                 โทรศัพท์  065-5542351 
โทรสำร  -                                                         E-mai   -            
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 

 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
   (1) เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 
   (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นพัฒนำ 
ศักยภำพกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้ง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำนเดียวกับระดับ
นำนำชำติสอดคล้องคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจำกให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ใน
กำรทดสอบจำกรูปแบบข้อสอบเลือกตอบแต่เพียงอย่ำงเดียวมำเป็นผสมผสำนระหว่ำงข้อสอบแบบเลือกตอบและ
เขียนตอบ เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ Perfermance Assesment และกำรเพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น
ของผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสำมำรถสะท้อน
ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพ
กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้งที่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
วัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำนเดียวกับระดับนำนำชำติ
สอดคล้องคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจำกให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในกำร
ทดสอบจำกรูปแบบข้อสอบเลือกตอบแต่เพียงอย่ำงเดียวมำเป็นผสมผสำนระหว่ำงข้อสอบแบบเลือกตอบและเขียน
ตอบ เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ Perfermance Assesment และกำรเพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นของ
ผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสำมำรถสะท้อน
ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำ
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ทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

 (2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ.กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตน
ได้ เพ่ือให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้สร้ำงรำยได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่ำง
หลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหำที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหำ
ได้เอง ค้นหำ แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่รวดเร็ว
และต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

   เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้น
พัฒนำศักยภำพกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้งที่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำนเดียวกับระดับ
นำนำชำติสอดคล้องคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจำกให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ใน
กำรทดสอบจำกรูปแบบข้อสอบเลือกตอบแต่เพียงอย่ำงเดียวมำเป็นผสมผสำนระหว่ำงข้อสอบแบบเลือกตอบและ
เขียนตอบ เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ Perfermance Assesment และกำรเพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น
ของผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสำมำรถสะท้อน
ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เป้ำหมำยรวม 
  2) เป้ำหมำยกิจกรรม มีระบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สำมำรถ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีสัมฤทธิ์ผล และมี
แนวทำงในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1.4 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 พ.ศ.2564-2565 
3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 และกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
256๔ โดยให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินผู้เรียนตำมควำมสมัครใจและให้บริกำรไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือกำร
ประเมินฯ แก่สถำนศึกษำที่ประสงค์จะด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ส ำหรับน ำเครื่องมือดังกล่ำวไปจัดพิมพ์
และด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสอบด้วยตนเอง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ำ
โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๔ เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรสอบในฐำนะเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดและ
เป็นศูนย์สอบมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรจัดสอบให้กับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ ผลกำรทดสอบน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
และใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
        ๒.๒.1 เพ่ือทดสอบควำมรู้ และควำมคิดรวบยอดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
        2.๒.๒ เพ่ือน ำผลกำรทดสอบไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

     ๒.๒.3 เพ่ือน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ได้รับกำรทดสอบด้ำนควำมรู้
และควำมคิดรวบยอด ผลกำรทดสอบด้ำนควำมรู้และควำมคิดรวบยอดของผู้เรียน 
   2.3.2 โรงเรียนน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรฯ 
อีกท้ังสำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำและประโยชน์อื่น  
   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ได้รับกำรทดสอบด้ำนควำมรู้
และควำมคิดรวบยอด ผลกำรทดสอบด้ำนควำมรู้และควำมคิดรวบยอดของผู้เรียน 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       โรงเรียนน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรจบกำรศึกษำตำม 
หลักสูตรฯ อีกท้ังสำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำและประโยชน์อื่น 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการทดสอบตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
                               1) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ โรงเรียน น ำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำ 

                               2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ได้รับกำรทดสอบตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 3  
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๒.๖.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่สมัครใจสอบ ได้รับ 
กำรทดสอบตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร สำมำรถน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน  

  ๒.๖.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน น ำผลกำรทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรจัดกำรศึกษำ 

 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ได้รับกำรประเมินด้วย 

ข้อสอบที่ได้มำตรฐำนตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร 
  2.7.2 สถำนศึกษำ / ครูผู้สอนมีทิศทำงในกำรพัฒนำผู้เรียน 
  ๒.๗.๓ หนว่ยงำนต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ 
 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

    มกรำคม - เมษำยน 2565 
      2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

               วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  30,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่  1. ประชุมวำงแผน /จัด
สนำมสอบ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินกำรทดสอบ 
-กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ 
-กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 
-กำรทดสอบปลำยปี 

- 30๐๐๐ - - 30,๐๐๐ 

รวมกจิกรรมที่ 2 - 30๐๐๐ - - 30,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำม สรุปและ
รำยงำนผล  

- - - -  

รวมทั้งสิ้น - 30,๐๐๐ - - 30,๐๐๐ 
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4.โครงกำร “ส่งเสริมกจิกรรมรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)ชื่อ - นำมสกุล..นำงญำณิศำ ดวงสทีอง  โทรศัพท์.0894533523 
โทรสำร...042-721155.  E-mail yanisa.doung@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต คนไทย
ทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต        
                          (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ เน้นผู้เรียนให้มีคุณภำพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตและเป็นผู้น ำด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงจ ำเป็นต้องให้ผู้เรียนทักษะเกิดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นกำรจัดกำรศึกษำในระบบ สร้ำงผู้เรียนให้เกิดคุณภำพตำมที่หลักสูตรก ำหนด เน้นใช้หลักสูตร
สมรรถนะรวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) มุ่งสู่กำรเรียนรู้ด้ำนพหุปัญญำ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดสิ่ ง
เหล่ำนี้ได้ต้องเร่ิมที่กำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน ตั้งแต่หน่วยครอบครัวมำสู่โรงเรียนและชุมชน ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรอ่ำนจึงเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ผู้ปกครอง ผู้บริหำรและครูต้องร่วมมือกัน โดยเฉพำะโรงเรียนต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                        (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้ต่อยอด
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์มีค่ำเป้ำหมำยที่ 0.79 คะแนน 

2)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(1) เป้ำหมำย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รัก

กำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถใน 
กำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ ควำมถนัดและควำมสนใจ 

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมรอบรู้ และมี 
ทักษะชีวิตและกำรสื่อสำรโดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรอ่ำน (reading Literacy) ทักษะกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถแก้ไข
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำหลักสูตรให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด ส่งผลคะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำ นทักษะ (Skill) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (11)พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้ำหมำยระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่..พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
เพิ่มข้ึน มีทักษะจ ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป 1.กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เป้ำหมำยรวม 2.กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 1.พัฒนำครู 2.พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 3.พัฒนำแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน เช่น ห้องสมุด 4.สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
  3) กิจกรรม 1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำครูพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้2.พัฒนำห้องสมุด
ตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียน และสนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำ
เพิ่มเติม  
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม (1).ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (2).มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (3).กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และ
แนวทำงกำรจัด กำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน (4). สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ ประสิทธิภำพ บนหลักธรรมำภิบำล โดยมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำร
สนับสนุนที่เหมำะสมกับบริบทเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำและมี
ระบบควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability) บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน (5.)กำรจัดกำร
ศึกษำโดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ (6).สถำนศึกษำมีรำยวิชำเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย
ของหลักสูตร ควำมพร้อม จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร (7).ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
เพื่อให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้  
 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ วำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต รองรับกำรเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่21  

  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 2.มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน    
  3) ยุทธศำสตร์ที่ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
เพิ่มข้ึน 
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็น
ผู้แนะน ำและสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.5 แผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฎิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี ( 2563 – 2565 ) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2564 - 

2565 
3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตผุล 

 ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้ประเทศก้ำวหน้ำไปในอนำคต  ทรัพยำกร
มนุษย์เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ มุ่งสู่เป้ำหมำยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ดังนั้นกำรจะพัฒนำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ต้องมุ่งเป้ำไปที่กำรพัฒนำกำรศึกษำทุกช่วง วัยกระทรวงศึกษำในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนให้มีคุณภำพ ให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีทักษะชีวิตและเป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงจ ำเป็นต้องให้
ผู้เรียนทักษะเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นกำรจัดกำรศึกษำในระบบ สร้ำงผู้เรียนให้เกิดคุณภำพตำมที่หลักสูตรก ำหนด เน้นใช้
หลักสูตรสมรรถนะรวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งผู้เรียนจะเกิดสิ่งเหล่ำนี้ได้ต้องเริ่มที่กำรปลุกฝังนิสัย
รักกำรอ่ำน ตั้งแต่หน่วยครอบครัวมำสู่โรงเรียนและชุมชน ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้ำนกำรอ่ำน 
(reading literacy) จึงเป็น เรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ผู้ปกครอง ผู้บริหำรและครูต้องร่วมมือกัน โดยเฉพำะโรงเรียนต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูต้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรอ่ำนหนังสอื รักกำรอ่ำน 
กำรเรียนรู้โดยใช้นิทำนเป็นสื่อ หรือสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ครูต้อง
ออกแบบกิจกรรมกำรสอนเพื่อกระตุ้นเด็กให้กระตือรือร้นในกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกให้เด็กคิดและลงมือปฏิบัติเอง โดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมกำรสอนเพื่อต่อยอดกำรอ่ำนออกเขียนได้และกำรอ่ำนคล่องเขียนคล่อง มุ่งสู่กำรเรียนรู้ด้ำนพหุปัญญำ และกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์ในระดับสูงขึ้นไป 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อพัฒนำครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร 

อ่ำนโดยใช้นิทำนเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ตำมนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและสอดคล้องกับจุดเน้นเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

2.2.2 เพื่อพัฒนำครูท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด 
ขับเคลื่อนห้องสมุดสู่มำตรฐำน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำน สร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.2.3 เพื่อพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรอ่ำน กำรจัดกำรเรียนรู้และ
สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดและส่งเสริมกำรอ่ำน                        

  2.3 เป้ำหมำย 
2.3.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนได้ 
2.3.2 ครูบรรณำรักษ์เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรงำนห้องสมุด งำนเทคนิคห้องสมุดให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2.3.3 ต่อยอดและสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดต้นแบบส่งเสริมกำรอ่ำน 

  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด
ศูนย์เครือข่ำยฯละ 4 โรง โรงละ 1 คน รวม 80 คน   
   2) จัดรถห้องสมุดเลื่อนที่จำกเขตพื้นที่สู่โรงเรียนแกนน ำ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ครูเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจมีทักษะสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และ ประสิทธิผล   

2) ครูเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะด้ำนบริหำรจัดกำรห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดเลื่อนที่ตำม
มำตรฐำนห้องสมุดของ สพฐ.  
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 3) ผู้เรียนมีเจตคดีที่ดีดต่อห้องสมุดรักกำรอ่ำน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนอ่ำนออกเขียนได้ 
อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและอ่ำนตีควำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้  
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
ครูแกนน ำและครูบรรณำรักษ์ จ ำนวน 80 คน จำกศูนย์เครือข่ำยละ 4 คน ผ่ำนกำรอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรบริหำรงำนเทคนิคห้องสมุด 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

1. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรบริหำรงำนเทคนิค
ห้องสมุด เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะ สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนได้และบูรณำกำรกิจกรรมได้กับทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะ สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำห้องสมุดตำมมำตรฐำนห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ 

2. ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ .ใฝ่เรียน 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ครูแกนน ำและครูผู้ท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะ มีควำมช ำนำญในสำย
งำนที่รับผิดชอบ 

  2.6.2 ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนำเป็นสังคมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เมษำยน 2565 – กันยำยน 2565 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 50,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่  
2/2565 

ไตรมำสที่  
3/2565 

ไตรมำสที่  
4/2565 

กิจกรรมที ่1 ประชมุชี้แจง/รถหอ้งสมุด
เคลื่อนที่จำกเขตสู่โรงเรียน 
1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,200 

 
 

- 

 
 

1,200 
2.ค่ำวัสดุอุปกรณ์และหนังสือ - - 18,800 - 18,800 

รวมกจิกรรมที่1  - 20,000 - 20,000 
กิจกรรมที ่2 นิเทศติดตำม/ประกวด/สร้ำง
เครือข่ำย 
1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,500 

 
 
- 

 
 

6,500 
2.คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่  - - 4,000 - 4,000 
3.ค่ำโล่และเกียรติบตัร - - 17,000 - 17,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 - - 27,500 - 27,500 
กิจกรรมที่ 3 สรุป รำยงำนผล - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 50,000 - 50,000 

หมำยเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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5.โครงกำร “สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้กับครู/บุคลำกรในสังกัด  
สพป.สกลนคร เขต 2” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล 1.นำงชุติปภำ  ไตรทิพย์               โทรศพัท์  0825653982 
   2.นำงสำวนัดทพร  สีสถำน             โทรศัพท์  0938249622 
โทรสำรE-mail toitoysri@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงอำยุ 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 1-7 

                 (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีบทบำทส ำคัญมำกใน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ช่วงปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมปรัชญำกำรศึกษำ
ปฐมวัยและวิสัยทัศนของ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บนพ้ืนฐำนของควำมรูควำมเขำใจ ใน
แนวคิดและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีสวนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำเด็กทั้งดำนรำงกำย อำรมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญำแบบองครวม  และสมดุลครบทุกดำนผำนกำรเลนอยำงมีควำมหมำย นอกจำกนี้ยังตองสอดคลองกับกำร
ท ำงำนของสมอง กำรเสริมสรำงทักษะกำรคิดท่ีเปนประโยชนตอกำรด ำเนินชีวิตในอนำคต  กำรอบรมเลี้ยงดูเด็กดวย
กำรสรำงวินัยเชิงบวก รวมทั้งกำรใหกำรศึกษำที่มีคุณภำพดวยกำรจัดสภำพแวดลอมที่เหมำะสมและเอ้ือตอกำรเรียน
รู  เพ่ือชวยใหเด็กมีพัฒนำกำรและเกิดกำรเรียนรูตำมจุดหมำยของหลักสูตร ดวยวิธีกำรประเมิน ตำมสภำพจริงที่
สะทอนถึงพัฒนำกำรและกำรเรียนรูที่แทจริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว สถำนศึกษำหรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  และ
ชุมชน ตองมีสวนรวมรับผิดชอบในกำรพัฒนำเด็กใหมีคุณภำพชีวิตไปส ูควำมเปนมนุษยที่สมบูรณ ภำยใตบริบทของ
สังคม วัฒนธรรม  และควำมเปนไทยกับกำรอยรูวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (11)  ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ คนไทยทุกช่วงวยัมีคุณภำพได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลทัง้ด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรู้ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ เด็กปฐมวัย 3- 6 ป ีมีพัฒนำกำรสมวัย ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  แนวทำงกำรพัฒนำ จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน โดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่เน้น กำรพัฒนำทักษะส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจ ำ ทักษะ
กำรควบคุม 11 อำรมณ์ ทักษะกำรวำงแผนและกำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับ
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บุคลำกร ในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ ตลอดจน 
ผลักดันให้มีกฎหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำทักษะ กำรเรียนรู้เน้นกำรเตรียม ควำมพร้อม
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ กำรพัฒนำสุขภำพอนำมัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยและกำรเตรียมทักษะกำรอยู่ ในสังคมให้มี
พัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำน 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนำกำรสมวัยทั้งด้ำนร่ำงกำย 
 อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ  เข้ำถึงบริกำรกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยที่มีคุณภำพ มำกขึ้น 
  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เด็กปฐมวัย 3 - 6 ปี มีพัฒนำกำร
สมวัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80    
1.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป เรื่องที่ 2 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีประเด็น
ปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก่  1.กำรพัฒนำระบบกำรดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ 
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย  2.กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัย 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน อบรมพัฒนำครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
อย่ำงมีคุณภำพ 
  3) กิจกรรม สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้กับผู้บริหำรเพ่ือสนับสนุนและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย
รำยบุคคล 
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไป และกลุมที่มีควำมตองกำรจ ำเปนพิเศษ 
สำมำรถเขำถึง และ ไดรับกำรดูแลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอยำงเหมำะสม มีคุณภำพ ทั่วถึง และเทำเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบ คัดเลือกเด็กเขำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปที่ ๑ และกำรจัดกำรเรียนรูที่เหมำะสมกับชวงวัย มี
ระบบ ฐำนขอมูลที่เอ้ือตอกำรดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวำงหนวยงำน และมีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวของ มีกลไก 
ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรท ำงำนระหวำงกระทรวงและหนวยงำนที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภำพ 

1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ ๓.๑.๑ เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ ๓.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้ เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ งอกงำมทำงจิต
วิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ ๔.๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

  (3.1)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ 
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  (3.2)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ พัฒนำศักยภำพ คนให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร  
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ อำทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำ ทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่เหมำะสม เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
  (3.3)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับ
ระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

1.5 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1 แผนปฎิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี ( 2563 – 2565 ) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 
2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2564-

2565 
3 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1.  หลักกำรและเหตุผล 
ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัยกล่ำวว่ำ “กำรศึกษำปฐมวัยเป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

อย่ำงเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐำนกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำร
ตำมวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตำมศักยภำพภำยใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอำศัยอยู่ ด้วยควำมรักควำมเอ้ือ
อำทรและควำมเข้ำใจของทุกคนเพ่ือสร้ำงรำกฐำนคุณภำพชีวิตให้เด็กพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่ำ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ”ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีนโยบำยจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนให้แก่เด็กวัย3-6 ขวบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนร่ำงกำยอำรมณ์-จิตใจสังคม และสติปัญญำให้เป็นคนดีมีวินัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 รวมถึงกำรน ำนวัตกรรมแนวคิดกำรจัดประสบกำรณ์ในรูปแบบต่ำงๆบูรณำ
กำรกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ  Active Learning  ที่
จะส่งผลให้เด็กเกิดกำรพัฒนำทักษะ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพในศตวรรษที่ 21 

ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 จึงได้จัดให้มีโครงกำร “สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้กับครู/บุคลำกร ใน
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ขึ้น 
            2.2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พทุธศักรำช 2560 ในสงักัด  
 2. เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำร/ครูปฐมวัย/บุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  
 4. เพือ่ส่งเสริมให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำม

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
 5. เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อไป 

  6.เพ่ือส่งเสริมให้ครู/บุคลำกรในระดับปฐมวัย มีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) สร้ำง
นวัตกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
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  2.3 . เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ 
    1. ผู้เรียนระดับปฐมวยั3-6 ปี ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ ทำงดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สังคม 
และสตปิัญญำ  
   2. ครู/บุคลำกรในระดับปฐมวัย 350 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  
    3. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย  จ ำนวน 255 แห่ง จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตำมบริบทของสถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย 2560 
   3.2 เชิงคุณภำพ 
    1. ผู้เรียนระดบัปฐมวัย3-6 ปี มีควำมพร้อม ทำงดำ้นรำ่งกำย อำรมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปญัญำ  
    2. ครู/บุคลำกรในระดับปฐมวัย  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พทุธศักรำช 2560 ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
    3. ครู/บุคลำกรระดับปฐมวัย มีนวัตกรรม รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices)  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญำ 
  2. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจดัสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือ

ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3-6 ป ี
  3. ร้อยละโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 3-6 ปี ในรูปแบบที่หลำกหลำยตำมบริบทของ

สถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย 2560 
 -บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
 -มอนเตสซอรี ่

   2.4.2 ผลลัพท์ Outcom  
    1. ผู้เรียนปฐมวัย 3-6 ปี มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
    2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3-6 ปี 
    3. โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 3-6 ปี ให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อ
เตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมำณ 
   1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย3-6 ปี ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ  

   2. ครู/บุคลำกรในระดับปฐมวัย 350 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
ประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  
    3. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย  จ ำนวน 255 แหง่ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตำมบริบทของสถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 2560 
   2.5.2 เชิงคุณภำพ 
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    1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย3-6 ปี มีควำมพร้อม ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ  
    2. ครู/บุคลำกรในระดับปฐมวัย  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
    3. ครู/บุคลำกรระดับปฐมวัย มีนวัตกรรม รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เป็นเลิศ(Best 
Practices)  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย3-6 ปี มีพัฒนำกำรดีพร้อมทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญำ มีข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อ  
2.ศึกษำนิเทศก์/ครู/บุคลำกรในระดับปฐมวัย  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 มีวิธีกำรรูปแบบกำรสอน นวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย มอนเตสเชอรี   ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ให้เกิดทักษะ
คุณภำพตำมมำตรฐำน คุณลักษณที่พึงประสงค์ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

2.7.  งบประมำณทั้งสิ้น 40,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

2.8 รำยละเอยีดงบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประชุม
ช้ีแจง วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำรกับคณะ
พัฒนำครูปฐมวัยระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และ
รูปแบบแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ 2 วัน 
ครูปฐมวัย จ ำนวน 350 คน  
-กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำตร์น้อย 
-กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอน
เตสเชอรี   

- 40,000 - - 40,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 - 40,000 - - 40,000 

3.นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 40,000 
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6.โครงกำร โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)  
ชื่อ-นำมสกุล นางสาว อาภากร  ศรีดามาตร์    โทรศัพท์ 0861232134 
โทรสำร      -          E-mail address  arpa.srida@gmail.com  
ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                       
           เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
   (1) เป้ำหมำย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่มี
ควำมจ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
   (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์จะเป็นตัวขับเคลื่อน พลิกบทบำทครูผู้สอนโดยเพ่ิมศักยภำะครูให้มีสรรถนะของครูยุคใหม่ส ำหรับกำร
เรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 สำระคณิตศำสตร์ มุ่งเน้นในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำรสอบแข่งขันระดับนำนำชำติ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรปฏิรูปกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เป้ำหมำยรวมสถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล โดย
มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 2.1 กำรประชุมวำงแผน 2.2 จัดท ำคู่มือเทคนิคคณิตศำสตร์        
2.3 นิเทศ ติดตำม 2.4 พัฒนำเครือข่ำยครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 
  3) กิจกรรม 
  -  ประชุมจัดท ำคู่มือกำรใช้เทคนิคคณิตศำสตร์ 
  -  กำรนิเทศ ติดตำมกำรสอนคณิตศำสตร์ 
  -  พัฒนำเครือข่ำยครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 
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  4) เป้ำหมำยกิจกรรม คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
  ๓) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
พ.ศ. 2564 -2565 

3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน  
ส่วนที่2 รำยละเอียดโครงกำร 

 2.1 หลักกำรและเหตุผล 

สาระคณิตศาสตร์เป็นสาระที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดท าให้สามารถคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็น ผลคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์ตลอดจนมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้   
ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท าให้สามารถคาด 
การณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้คณิตศาสตร์มีส่วนสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาส
ตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่เป็นสังคมแห่งความรู้การศึกษามีบทบา
ทส าคัญซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยผ่านทางหลักสูตรการใช้เ
ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในยุคปัจจุบันการพัฒนาปร
ะสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจและสื่อกลางสร้าง
แรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมารเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยเพ่ือยกระดับคุณภาพและควา
มสามารถของผู้เรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล                     
 2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1.เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม  

2.2.2เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่  
2.2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร ์ 

 2.3 เป้ำหมำย 
  2.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้มีทักษะและเทคนิคทำงด้ำนคณิตศำสตร์ เพ่ือจัดท ำคู่มือกำรใช้
เทคนิคด้ำนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 10 คน 
  2.3.2 นักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำทักษะคณิตศำสตร์ 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ ละดัชนีย์ช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
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   2.4.1 ผลผลิต (Output)    
         1. ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน 255 โรง ได้รับกำรพัฒนำและนิเทศกำรสอนคณิตศำสตร์ 
         2. นักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำทักษะคณิตศำสตร์ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (outcome)   

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกดัได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถ 

ด้านคณิตศาสตร์  เข้าแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ  
3.ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนดา้นเทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนใ

นเขตพ้ืนทีด่้วยเทคนิควิทยาการใหม่ๆ  
 2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)   
     2.5.1 เชิงปริมำณ 
  1. ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ จ ำนวน 255 โรง ได้รับกำรพัฒนำและนิเทศกำรสอนคณิตศำสตร์ 
  2.5.2 เชิงคุณภำพ 
  1.จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขัน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 
            2. ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
        3.ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการในแต่ละระดับ 
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / ระดับชาติ )  
 2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ เข้าแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ 

2. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านเทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรี ยน 

ในเขตพ้ืนที่ ด้วยเทคนิควิทยาการใหม่ๆ  

 2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ของโรงเรียนในสังกัด 255 โรง 
2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร     ๑๐ พฤศจิกายน 2564 – ๑๐ ธันวาคม 2565 
2.9 แผนกำรปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

แผนกำรปฏบิัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณ 
รวม 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
จัดประชุมเชงิปฏบิัติกำร   20,000  20,000 

กำรนิเทศติดตำมกำรสอน
คณิตศำสตร ์

   5,000 5,000 

กำรพัฒนำเครือข่ำยครูคณิศำสตร์    5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
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7.โครงกำร “กำรยกระดับผลสมัฤทธิ์” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กอง……………………………………..….……. กรม....................................................................... 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร                 โทรศัพท์  065-5542351 
โทรสำร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับ

ศตวรรษท่ี 21 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพ

กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
วัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำนเดียวกับระดับนำนำชำติ
สอดคล้องคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจำกให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในกำร
ทดสอบจำกรูปแบบข้อสอบเลือกตอบแต่เพียงอย่ำงเดียวมำเป็นผสมผสำนระหว่ำงข้อสอบแบบเลือกตอบและเขียน
ตอบ เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ Perfermance Assesment และกำรเพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นของ
ผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสำมำรถสะท้อน
ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพ
กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
วัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำนเดียวกับระดับนำนำชำติ
สอดคล้องคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจำกให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในกำร
ทดสอบจำกรูปแบบข้อสอบเลือกตอบแต่เพียงอย่ำงเดียวมำเป็นผสมผสำนระหว่ำงข้อสอบแบบเลือกตอบและเขียน
ตอบ เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ Perfermance Assesment และกำรเพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นของ
ผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสำมำรถสะท้อน
ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำ
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ทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
   แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตน
ได้ เพ่ือให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้สร้ำงรำยได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่ำง
หลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหำที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหำ
ได้เอง ค้นหำ แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่รวดเร็ว
และต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้น
พัฒนำศักยภำพกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำนเดียวกับระดับ
นำนำชำติสอดคล้องคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจำกให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ใน
กำรทดสอบจำกรูปแบบข้อสอบเลือกตอบแต่เพียงอย่ำงเดียวมำเป็นผสมผสำนระหว่ำงข้อสอบแบบเลือกตอบและ
เขียนตอบ เน้นกำรประเมินภำคปฏิบัติ Perfermance Assesment และกำรเพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น
ของผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสำมำรถสะท้อน
ควำมสำมำรถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
  

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 เป้ำหมำยรวม 
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม มีระบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สำมำรถ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีสัมฤทธิ์ผล และมี
แนวทำงในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1 หลักกำรและเหตุผล 
   หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมำตรฐำน (Standard 
Curicurum) โดยก ำหนดให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็น
เป้ำหมำยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรที่จะรู้ได้ว่ำนักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้มำกน้อย
เพียงใด จะต้องมีกระบวนกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลำกหลำยตรงตำมสภำพจริง สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) ก ำหนดให้มีกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกปี นอกจำกนี้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมสำมำรถผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) และกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (RT) ตลอดจนกำรทดสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี ของนักเรียนระดับชั้น
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ประถมศึกษำปีที่ 2,4,5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 โดยท ำกำรทดสอบกลุ่มสำระหลักได้แก่ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ผลกำรทดสอบจะเป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต 2 จึงก ำหนดให้มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
ตอบสนองตัวชี้วัด และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
   ดังนั้น เพื่อให้กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและบรรลุจุดหมำย
ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
จึงจัดโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยจัดกิจกรรมตำมบริบทของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนกำรประเมินของส่วนกลำงก ำหนด 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  
    2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 
    3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของโรงเรียนในสังกัด 
    4. เพื่อน ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
    5. เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนและพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ระดับสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

   2.3  เป้ำหมำย 
   1. เชิงปริมำณ 
   1) ผู้บริหำร ครูผู้สอนทุกคนได้รับกำรนิเทศเพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
   2) โรงเรียนทุกโรงและทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รับกำรจัดกลุ่มสีคุณภำพเพื่อเป็นข้อมูลฐำนในกำร
พัฒนำ 
   3) ศูนย์เครือข่ำย 20 ศูนย์จัดค่ำยวิชำกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   4) โรงเรียนทุกโรงด ำเนินกำรทดสอบ Pre O-NET , Pre NT 
   5) โรงเรียนทุกโรงด ำเนินกำรสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง ปีกำรศึกษำ 256๔ 
    ๒. เชิงคุณภำพ 
     ค่ ำ เฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์ท ำงกำรเรียน  O-NET / NT /RT ระดับ เขต พ้ืนที่ ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 สูงขึ้นร้อยละ 3 

   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    - ร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ O-Net, NT, RT เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
    - นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงข้ึน    
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ผู้เรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรและน ำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
   1) ผู้บริหำร ครูผู้สอนทุกคนไดร้ับกำรนิเทศเพ่ือยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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   2) โรงเรียนทุกโรงและทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รับกำรจัดกลุ่มสีคุณภำพเพื่อเป็นข้อมูลฐำนในกำร
พัฒนำ 
   3) ศูนยเ์ครือขำ่ย 20 ศูนย์จัดคำ่ยวิชำกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   4) โรงเรียนทุกโรงด ำเนินกำรทดสอบ Pre O-NET , Pre NT 
   5) โรงเรียนทุกโรงด ำเนินกำรสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง ปีกำรศึกษำ 256๔ 

  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET / NT /RT ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สกลนคร เขต 2 สูงขึ้นร้อยละ 3 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. ศูนยเ์ครือขำ่ย/โรงเรียนมีแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับบริบท 
ของตนเอง 

  2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคล้องกับกำรทดสอบระดับชำติ (NT/ O-NET) 
  3. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

ปีกำรศึกษำ 256๔ สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 256๓ รอ้ยละ 3 ขึ้นไป 
  4. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 256๔ สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 256๓ รอ้ยละ 3 ขึ้นไป  
 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ได้รับกำรประเมินด้วย 
ข้อสอบที่ได้มำตรฐำนตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร 

  2.7.2 สถำนศึกษำ / ครูผู้สอนมีทิศทำงในกำรพัฒนำผู้เรียน 
  ๒.๗.๓ หน่วยงำนต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ 
 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

   ธันวำคม 256๔ - พฤษภำคม 2565 
    2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

               วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  ๒๐๐,๐๐๐  บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

แผนกำรปฏิบัติงำน(กิจกรรม) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่1. กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบและน ำผลกำร
ทดสอบ    O-NET/NT/RT ไปใช้ในกำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2. กำรนิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน  

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3. ค่ำยวิชำกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมกจิกรรมที่ 3 ๒๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ 4. กำรทดสอบ Pre O-NET , Pre NT - - - - - 
กิจกรรมที่ 5. ผลกำรทดสอบ สรปุและรำยงำนผล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
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8.โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2   ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร     ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ-นำมสกลุ  นำงสำวขวัญตำ  สุรินทร์ /นำงสำวกำญจนำ  ภำวงศ์/ นำงสำวใจเดียว  สืบศรี /  
                 นำงวิรำวรรณ ตันศิริ / นำงอรวรรณ์ วงค์แต้ม / นำงพัทธนันท์  ดวงสุภำ /นำงสุดำรัตน์  ศรีนุกูล   
โทรศัพท์ติดต่อ  089-2790354     โทรสำร  E-mail  : pa_kanjana@hotmail.com 

ส่วนที ่1 ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1) ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(1) เป้ำหมำย 
                         1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์    
       1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
                         2. ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะตำ่งๆ ผำ่นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำประยุกต์ใช้ 

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
         กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรตัดสินใจและให้บริกำรที่รวดเร็ว และสำมรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
   (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยภำครฐัมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำ
ประยุกต์ใช้ 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำระบบกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจและให้บริกำรที่รวดเร็ว และสำมรถเข้ำถึงข้อมูลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รองรับ
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำให้มีกำรน ำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ กำร
บริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร กำรพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลระหว่ำงองค์กร
ทั้งภำยในและภำยนอกภำครัฐ  
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  เป้ำหมำยของแผนย่อยภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำม
คล่องตัว 
  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   ตอบสนองควำมต้องกำรและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  
1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
                        แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
                   -  ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
       - กำรพัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลมำใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรรำชกำรระบบข้อมูลภำครัฐมี
มำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล 
                         - กลยุทธ์ที่ 2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร 
   3) กิจกรรม 
                         พัฒนำ หรือน ำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงำนพื้นฐำนของหน่วยงำน เช่น งำนสำรบรรณ งำนแผน
และงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบริหำรบุคคล เป็นต้น   
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม 
                   ตอบสนองควำมต้องกำรและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
            3) ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 
           - ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐ 
           - ก ำหนดโครงสร้ำงและล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
          - เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล 
                            - ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ 

1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ 
2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร

ประชำชน 
3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
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ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำแผนงำน โครงกำร งบประมำณของหน่ วยงำนทั้งในส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและ      
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ 

5) กลยุทธ์  
- กำรก ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง 

1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 พ.ศ. 2564 - 2565 
3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 
            โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีภำรกิจหลักในกำร
จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  จึงจ ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ  เงินอุดหนุน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อกำ รจัด
กำรศึกษำให้เอ้ือต่อกำรจัดหำปัจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในสถำนศึกษำ และเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มำตรำ 10 “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และหมวด 8 มำตรำ 60(1) “ให้รัฐจัดสรรงบประมำณแผ่นดินให้กับ
กำรศึกษำในฐำนะที่มีควำมส ำคัญสูงสุดต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ” 
          เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และยังมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ  ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  จึงได้จัดท ำโครงกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ขึ้น 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือช่วยเหลือ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 

อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
2. เพ่ือช่วยเหลือ แนะน ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณ 

อำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ สำมำรถยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 2.3  เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 
                     - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๕ จ ำนวน 16๗ คน 
                  เชิงคุณภำพ 
   - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 256๕ สำมำรถยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องครบถ้วน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 



ห น ้ า  | 111 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๕ สำมำรถยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง 

2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 256๕ สำมำรถยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน 

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

                   - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๕ จ ำนวน 16๗ คน 

     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
                    - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 256๕ สำมำรถยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๕ สำมำรถยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

   2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๕ จ ำนวน 16๗ คน 

      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มกรำคม 256๕ – กันยำยน 256๕ 

 2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  4๐,000.-  บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวม 
ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำร
ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตัวเองทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filling) 
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอำยรุำชกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕  จ ำนวน 16๗  คน  
และคณะท ำงำน จ ำนวน ๒ วัน รวม 180 คน 

     

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  - - 19,300 - 19,300 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ - - 9,650 - 9,650 
1.3 ค่ำวัสด ุ - - 11,050 - 11,050 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - 40,000 - 40,000 
รวมทั้งสิ้น - - 40,000 - 40,000 
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9.โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภำพ ศักยภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ปี 2565” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2  สพฐ. 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)นำยวิทวัส  พันธ์วงศำ  โทรศัพท์ 0854633780  
โทรสำร 042-721155   E-mail : panwpngsa_@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
                          (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ มีทักษะในกำรท ำงำน กำรสื่อสำร 
ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำยที่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่ละ
สำยงำน  ที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90 ได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ ทักษะในกำรท ำงำน 
กำรสื่อสำร ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 
                           (โปรดระบุว่ำโครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเป้ำหมำยอย่ำงไร และ (ถ้ำมี) คิดเป็ นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ) 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย ์
  แนวทำงกำรพัฒนำ   พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนำคตสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร เพ่ือให้
องค์กรมีควำมเข้มแข็ง และมีกลไกกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในรูป แบบใหม่ที่
ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 
  เป้ ำหมำยของแผนย่ อย  ครอบครัว ไทยมี ควำม เข้ มแข็ ง และมี จิ ตส ำนึ กควำม                        
เป็นไทย ด ำรงชีวิต แบบพอเพียงมำกขึ้น 
  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนในสังกัด 
ส่งผลให้คนไทยมีควำมเข้มแข็ง  
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 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรศึกษำ เรื่อง กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำ   
ผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 
 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม                          
มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำม รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ เป้ำหมำยที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถ      
ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
  (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

1) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคง
ภำยใน 

2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 3.7.15 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์รองรับนโยบำยที่ 10 : เสริมสร้ำง ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัย
คุกคำมทำงไซเบอร์ 

4) ตัวชี้วัด 4.1 ระดับควำมพร้อมของไทยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ที่ 
สอดคล้องกับหลักสำกล   4.2  ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 
 5) กลยุทธ์ 3. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของภัยคุกคำม  
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  
 1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2564 - 2565 

3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 
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   ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่มีบุคลำกรใน
สังกัดเป็นจ ำนวนมำก และได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในภำรกิจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง 
พนักงำนรำชกำร ในสังกัด ที่จะต้องด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ ให้เจริญก้ำวหน้ำ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  จึงได้จัดให้มีโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพ  ศักยภำพ กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมควำมสำมัคคีและ
จรรยำบรรณของบุคลำกร แก่ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสังกัด 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
       2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนสอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                    2.2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ และประสบกำรณ์ให้แก่ครูผู้ช่วย ในอันที่จะท ำ
ให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และเป็นครูที่ดีได้ 
                   2.2.3 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงมีแผนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์กร
ร่วมกัน 
                   2.2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงและเท่ำ
เทียมกันตำมศักยภำพ 
 2.3  เป้ำหมำย 
                     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะเจตคติ ใน
อันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ มีทักษะในกำรท ำงำน กำรสื่อสำร ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน
และมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ร้อยละ 100 ครูช่วยที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ และ

ประสบกำรณ์ น ำไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ดีได้ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1 ร้อยละ 90 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะในด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

2) ร้อยละ 90 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง ที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
มีควำมสมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรสูงขึ้น 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
1 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด จ ำนวน 300 คน 
2 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จ ำนวน 90 คน 
3 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 
4 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ในกำรกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อ

ประกอบกำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 300 คน 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
 1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ 

เจตคติ ในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ   
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 2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำงำน
ในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ 

  3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะในกำรท ำงำน กำร
สื่อสำร ทันสมัยกับยุคปจัจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 ครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นครูมืออำชีพส ำหรับยุคปัจจุบัน    

 2.6.2  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต 2 เกิดตื่นตัวในกำรเรียนรู้ในรูปแบบสื่อทันสมัยยุคปัจจุบันมำกข้ึน 
  2.6.3  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะสูงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน บริหำรจัดกำร พัฒนำระบบต่ำงให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัย  เหมำะกับยุคปัจจุบัน 

 2.6.4 บุคลำกรในสังกัดสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงมีแผนและมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำองค์กร มีเครือข่ำยกำรท ำงำนมำกขึ้น 

 2.6.5 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อสถำนศึกษำ
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
 2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
  2.7.2 นักเรียน ผู้ปกครอง ประขำชนทั่วไป 

 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ธ.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
 2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 40,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวม 
ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำครผูู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมือ
อำชีพ 

- - 10,000 - 10,000 

รวมกจิกรรมที่ 1 - - 10,000 - 10,000 
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 

- - 10,000 - 10,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 - - 10,000 - 10,000 
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม ่ในสังกัด 
สพป.สกลนคร เขต 2 

- - 10,000 - 10,000 

รวมกจิกรรมที่ 3 - - 10,000 - 10,000 
กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพธุรกำร
โรงเรียน 

- 10,000 - - 10,000 

รวมกจิกรรมที่ 4 - 10,000 - - 10,000 
รวมทั้งสิ้น - 10,000 10,000 - 40,000 
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10.โครงกำร “กำรอบรมกำรประเมินข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA)ปีงบประมำณ 2565” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2  สพฐ. 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
นำยอัครเดช   สุรำชวงศ์   โทรศัพท์ 0830063001 
โทรสำร 042-721155   E-mail : akadech2520@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
                          (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ มีทักษะในกำรท ำงำน กำรสื่อสำร 
ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ) 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำยที่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
แต่ละสำยงำน ที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90 ได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ ทักษะ          
ในกำรท ำงำน กำรสื่อสำร ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 
                           (โปรดระบุว่ำโครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเป้ำหมำยอย่ำงไร และ (ถ้ำมี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ) 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย ์
  แนวทำงกำรพัฒนำ   พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนำคตสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร เพ่ือให้
องค์กรมีควำมเข้มแข็ง และมีกลไกกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในรูป แบบใหม่ที่
ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 
  เป้ ำหมำยของแผนย่ อย  ครอบครัว ไทยมี ควำม เข้ มแข็ ง และมี จิ ตส ำนึ กควำม                        
เป็นไทย ด ำรงชีวิต แบบพอเพียงมำกขึ้น 
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  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนในสังกัด 
ส่งผลให้คนไทยมีควำมเข้มแข็ง  
 1.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรศึกษำ เรื่อง กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้
ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 
 1.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม                          
มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำม รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ เป้ำหมำยที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถ                          
ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
  (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำม 

มั่นคงภำยใน 

2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 3.7.15 กำรป้องกันและแก้ไข 

ปัญหำควำมม่ันคงทำงไซเบอร์รองรับนโยบำยที่ 10 : เสริมสร้ำง ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประเทศไทยมีควำมม่ันคงปลอดภัยและมีควำมพร้อมในกำร 
รับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

4) ตัวชี้วัด   4.1 ระดับควำมพร้อมของไทยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซ 
เบอร์ท่ี สอดคล้องกับหลักสำกล 

๕) ตัวชี้วัด  ๔.2  ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 

๖) กลยุทธ์ 3 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของภัย 
คุกคำม ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  

 1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 



ห น ้ า  | 118 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

พ้ืนฐำน พ.ศ. 2564 - 2565 
3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมที่  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้มีมติก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู / ผู้บริหำรงำนสถำนศึกษำ / ศึกษำนิเทศก์ / ผู้บริหำรกำรศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 – ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 เพ่ือให้มีแนวทำงในกำร
ประเมนิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  จึงได้จัดให้มี โครงกำรนี้ขึ้น                          
เพ่ือเพ่ิมควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถน ำไปจัดท ำข้อตกลงกำรพัฒนำ
งำนทุกต ำแหน่ง ตำมต ำแหน่งที่ครองวิทยฐำนะ  
  2.2.2 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำในให้กับคณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) ของแต่ละ
ต ำแหน่งประเมินตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ในแนวทำงเดียวกัน  
  2.2.3 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะได้
ตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด  

  2.3  เป้ำหมำย 
                     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำ
ข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) ในแต่ละต ำแหน่ง และ คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงกำรพัฒนำงำน(PA) สำมำรถ
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ร้อยละ 100 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำใจกำรจัดท ำข้อตกลงกำร

พัฒนำงำนและคณะกรรมกำรในกำรประเมินข้อตกลงกำรพัฒนำงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและเป็นใน
ทิศทำงเดียวกัน  

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำข้อตกลงกำรพัฒนำ

งำน(PA) เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำได้  

2) ร้อยละ 100 คณะกรรมกำรสำมำรถประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกต ำแหน่งได้  

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

  2.5.1   เชิงปริมำณ 

   1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่งในสักงัด จ ำนวน ๒๕๔ โรง 
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   2. สร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้ประเมินข้อตกลงกำรพัฒนำทุกต ำแหน่ง จ ำนวน 254 รำย  
 2.5.2  เชิงคุณภำพ 
   1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ทักษะในกำรจัดท ำข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA)   
   2) คณะกรรมกำรประเมินสำมำรถประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำได้
ครบทุกต ำแหน่ง 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ทักษะ สำมำรถจัดท ำข้อตกลงกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงถูกต้องและตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ     
  2.6.2  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต 2 สำมำรถเข้ำใจหลักเกณฑ์และกำรประเมินตำมข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) ได้ดีขึ้น 
  2.6.3  คณะกรรมกำรประเมินมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน 
  2.6.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อสถำนศึกษำ
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
 2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
  2.7.2 นักเรียน ผู้ปกครอง ประขำชนทั่วไป 

 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ธ.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
 2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 70,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/256๕ 
ไตรมำสที่ 
2/256๕ 

ไตรมำสที่ 
3/256๕ 

ไตรมำสที่ 
4/256๕ 

กิจกรรมที ่1  กำรอบรมกำรจดัท ำ
ข้อตกลงกำรพัฒนำงำน(PA)(ประชุม
ออนไลน์เพื่อตดิตำมกำรจัดท ำข้อตกลง
กำรพัฒนำงำน) 

5,000 - - - 5,000 

รวมกจิกรรมที่ 1   5,000 - - - 5,000 
2. กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะกรรม
กลั่นกรองขอตกลงกำรพัฒนำงำน 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และ 
ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก ์

- - - - - 

3. กิจกรรมที ่3  กำรประชุมเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำให้ให้กับคณะกรรมกำรประเมิน 
ข้อตกลงกำรพัฒนำงำน(PA) ทุก
ต ำแหน่ง 

5,000    5,000 

รวมกจิกรรมที่ 3   5,000 - - - 5,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 - - - 10,000 
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11.โครงกำร “พัฒนำครูภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ    

             (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)” 

หน่วยงำนรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2  สพฐ. 

ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
นำยวิทวัส  พันธ์วงศำ   โทรศัพท์ 0854633780 
โทรสำร 042-721155   E-mail : panwpngsa_@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 
 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
                          (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ มีทักษะในกำรท ำงำน กำรสื่อสำร 
ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

    เป้ำหมำยที่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่ละ
สำยงำน  ที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90 ได้รับกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่โดยทั่วถึงตำมศักยภำพ  ทักษะในกำรท ำงำน 
กำรสื่อสำร ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลำ 

                           (โปรดระบุว่ำโครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเป้ำหมำยอย่ำงไร และ (ถ้ำมี) คิดเป็นสัด ส่วนหรือร้อยละ
เท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย ์

   แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนำคตสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
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สังคม รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร 
เพ่ือให้องค์กรมีควำมเข้มแข็ง และมีกลไกกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 

   เป้ ำหมำยของแผนย่อย  ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็ง และมีจิตส ำนึกควำม                        
เป็นไทย ด ำรงชีวิต แบบพอเพียงมำกขึ้น 

   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงกำรมีกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียน
ในสังกัด ส่งผลให้คนไทยมีควำมเข้มแข็ง  

 1.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรศึกษำ เรื่อง กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้
ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 
 1.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม                          
มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะและมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ เป้ำหมำยที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถ ใน
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 

  (3.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำม 
มั่นคงภำยใน 

2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 3.7.15 กำรป้องกันและแก้ไข 
ปัญหำควำมม่ันคงทำงไซเบอร์รองรับนโยบำยที่ 10 : เสริมสร้ำง ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อมในกำรรับมือ 
 กับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

4) ตัวชี้วัด 4.1 ระดับควำมพร้อมของไทยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ 
 ที่ สอดคล้องกับหลักสำกล 

๕) ตัวชี้วัด 4.2  ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล 
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อิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 
5) กลยุทธ์ 3 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของภัย 

คุกคำม ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  

 1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  2). แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2564 - 2565 

3). แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 
   ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่มีบุคลำกร                      
ในสังกัดที่เป็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษเป็นจ ำนวนมำก และได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในภำรกิจของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด ที่จะต้องด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ ให้เจริญก้ำวหน้ำ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2   จึงได้จัดให้มี โครงกำรนี้ขึ้น                          
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  ศักยภำพ  สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ และครูผู้
มีควำมสนใจ  
 ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
       2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนสอนของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 

                    2.2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ และประสบกำรณ์ให้แก่ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 

 2.3 เป้ำหมำย 
                     ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ ในอันที่จะท ำให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ  มีทักษะในกำรท ำงำน กำรสื่อสำร ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและมีนิสัยใฝ่รู้
ตลอดเวลำ 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
3) ร้อยละ 100 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ทักษะ เจตคติ และประสบกำรณ์ น ำไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ดีได้ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ร้อยละ 90 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะในด้ำนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
2) นักเรียนร้อยละ 90 มีกำรเรียนรู้ เกิดทักษะ ภำษำอังกฤษ 

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัด จ ำนวน 500 คน 

https://krustation.com/tag/cefr/
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     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
                              1) ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ ในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ   
                             2) ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษที่ดีขึ้น 
 2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          2.6.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ สำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นครูมืออำชีพส ำหรับยุคปัจจุบัน    

 2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัด 
  2.7.2 ผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไป 

 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ธ.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 20,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวม 
ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท ำหลักสูตร 2 คร้ัง 
จ ำนวนผูป้ระชุม 30 คน 

     

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน  3,000    3,000 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ 1,800    1,800 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,800    4,800 
กิ จ ก รรม ที่  2  อบ รม พั ฒ น ำค รู ผู้ ส อน
ภำษำอังกฤษออนไลน์ จ ำนวน 10 คน 3วัน 

     

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน   3,000   3,000 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่  1,800   1,800 

รวมกิจกรรมที่ 2  4,800   4,800 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะท ำงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 15 คน 2 วัน 

     

3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน   3,000   3,000 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่  1,800   1,800 
3.3 ค่ำวัสด ุ  5,600   5,600 

รวมกิจกรรมที่ 3  10,400   10,400 
รวมทั้งสิ้น 4,800 15,200  - 20,000 

หมำยเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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12. โครงกำร “จัดท ำข้อมูลนักเรียนผ่ำนระบบสำรสนเทศ”(พัฒนำบุคลำกรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ) 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำย ดนัย ศรีวงษำ  โทรศัพท ์095-4047558 
โทรสำร -                                E-mail nopassornlek2514@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 
 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
                    1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
       (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี  21  
       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
                            ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูล 
ในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนในสังกัด  
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำยที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ เด็กนักเรยีนในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เต็มตำมศักยภำพ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
   แนวทำงกำรพัฒนำ จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
   เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เด็กวัยเรียนที่ ในสังกัดทุกคน 
ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ สำมำรถเรียนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท ำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรคิด 
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
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  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน สถำนกำรณ์ 
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง 
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 

  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  

1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
  1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์  

  2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์  

  3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ นักเรียนยำกจน ด้อยโอกำสในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกำสทำง 
กำรศึกษำ 

1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
  1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2). แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ.2564 - 2565 

3). แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือใช้
ในกำรบันทึก ประมวลผล และรำยงำนผลข้อมูลด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งช่วยในกำรท ำงำนของบุคลำกรด้ำน
ข้อมูลให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งช่วยให้โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำได้อย่ำงแม่นย ำ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ด้วยเหตุผลดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  จึงจัดท ำโครงกำรข้ึน  
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด สำมำรถด ำเนินกำร จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและ  
ใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ  
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลำกรผู้รับผิดชอบสำมำรถใช้งำนโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
  2.2 เพ่ือพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ ประมวลผล กำรน ำเข้ำข้อมูลผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ 
  2.3 เพ่ือจัดท ำรูปเล่มข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
ใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำร และเผยแพร่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2.3  เป้ำหมำย 
   3.1.1 ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ จ ำนวน  255 คน 
  3.1.2 คณะท ำงำน  จ ำนวน  20  คน 
  3.1.3 เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ  จ ำนวน  50  เล่ม 
 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1. ผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศของโรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศ จ ำนวน 255 คน 

2. โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 
255 โรงเรียน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีรูปเล่มข้อมูลข่ำวสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เพ่ือเผยแพร่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 100 เล่ม 
  2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศของโรงเรียน สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มี

คุณภำพ 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มรเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ที่

มีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
1) ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ จ ำนวน  255 คน2) 

  2) คณะท ำงำน  จ ำนวน  20  คน 
  3) เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ  จ ำนวน  50  เล่ม    
 2.5.2  เชิงคุณภำพ 

1) ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำถูกต้อง 
2) โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง แม่นย ำ และเป็นปัจจุบัน 
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3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีข้อมูลสำรสนเทศที่มีคุณภำพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรและเผยแพร่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

2.6.1 ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดเก็บข้อมูล    
2.6.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี

คุณภำพ 
 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
2.7.2 นักเรียน และโรงเรียน 

 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ตุลำคม 2563  –  30 กันยำยน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ วงเงนิงบประมำณที่ด ำเนินกำร 20,000 
บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่  1 จัดประชุมทีมงำน 
และครูผู้ รับ ผิ ดชอบงำนข้อมู ล
สำรสนเทศ ครั้ง ที่ 1/2565 

10,000 - - - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 10,000 - - - 10,000 
กิจกรรมที่  2  จัดประชุมทีมงำน 
และครูผู้ รับ ผิ ดชอบงำนข้อมู ล
สำรสนเทศ ครั้ง ที่ 2/2564 

- 10,000 - - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 10,000 - - 10,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 10,000   20,000 
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13.โครงกำร “กำรแข่งขันด้ำนทักษะอำชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
                กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2565” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 กรมส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ นำงทรงวำด      นำมสกุล  วิรำฑูรย์         โทรศัพท์  086-2262520 
โทรสำร 042-721155  E-mail songvat2506@gmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 

 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำยคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งใน
ระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร 
ผู้เรียนที่ด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  กำรพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ด้ำนทักษะอำชีพ ด้ำนทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค ์ 
 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน  
กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
เป็นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่
หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ ให้มีควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
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  แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมิน กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และมีมำตรฐำนเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
   2.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติ 
   2.2 ประสำนกำรเงินและสินทรัพย์เพ่ือขออนุมัติงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำย 
   2.3 ประสำนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือด ำเนินกำรตำมกิจกรรมของโครงกำร 
   2.4 จัดกิจกรรมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     
  3) กิจกรรม  
   3.1 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อหำแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด 
   3.2 กำรน ำเสนอ Best Practice / โครงงำนนักเรียน ที่เป็นชิ้นงำนด้ำนอำชีพ 
   3.3 กำรพิจำรณำคัดเลือกชิ้นงำนที่เป็นเลิศ เพ่ือรับรำงวัล ดังนี้ 
    3.3.1 ชนะเลิศ ได้รับโล่รำงวัล  พร้อมเงินรำงวัล 
    3.3.2 รำงวลัที่ 2 ได้ประกำศเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล 
    3.3.3 รำงวลัที่ 3 ได้ประกำศเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล 
    3.3.4 รำงวลัชมเชย ได้ประกำศเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล 
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง    
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรม
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 

  2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำก 
มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มี
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คุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียงและมีควำมเป็นไทย 

  3) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำน
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้
ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ โดยส่งเสริมให้มีกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียน   
กำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

 1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
1) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด 
3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
4) ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันแก้ไขยำเสพติด 
5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ   

ยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

 1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน      

พ.ศ. 2564 - 2565 
3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54 วรรคสำม 
บัญญัติให้รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 เกี่ยวกับกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งจะมีกำรพัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะและอำชีพของทุกช่วงวัย และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 230 
(3) บัญญัติให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทรำบถึงกำรที่หน่วยงำนของรัฐยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ  
  ตำมแนวคิดใหม่ในกำรจัดกำรศึกษำ คือ กำรให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
และสภำพชุมชนผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อย  มีอำชีพเกษตรกรรมและอำชีพรับจ้ำง อีกทั้งยัง
ตระหนักดีว่ำกำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด คุณธรรมของเด็กและเยำวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี   
มีคุณภำพแล้ว ยังเป็นกุญแจส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรประกอบอำชีพ กำรมีรำยได้ เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนและ       
กำรพ่ึงพำตนเองได้ในที่สุด อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมยำกจนยังเป็นอุปสรรคที่ท ำให้เด็กและเยำวชนส่วนหนึ่งขำดโอกำสทำง
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กำรศึกษำ ต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคันหรือไม่ได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เด็กและเยำวชนในโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ได้รับโอกำสเรียนรู้ เสริมสร้ำงทักษะ มองหำควำมถนัด ที่จะพัฒนำเป็นอำชีพหลังจบกำรศึกษำ         
จึงเห็นสมควรอย่ำงยิ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีอำชีพระหว่ำงเรียน ซึ่งเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของครอบครัว และส่งเสริมให้
มีควำมรู้ด้ำนวิชำชีพติดตัวไปเมื่อจบกำรศึกษำ และสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ิมทักษะด้ำนอำชีพในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2565  
 2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะด้ำนอำชีพให้กับเด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด 
  2.2.2 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนอำชีพที่สุจริตแก่เด็กและเยำวชนในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด 

 2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  

จ ำนวน 61 โรง /70 คน 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   ๒.๔.๑ ผลผลิต (Output) 
  ๑) เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัดเกิดทักษะด้ำนอำชีพ จ ำนวน 61 โรง  
  ๒) เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัดได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนอำชีพที่สุจริตและ
มัน่คง จ ำนวน 61 โรง  

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ๑) เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด มีทักษะด้ำนอำชีพเพ่ิมข้ึนทุกคน  

   2) เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด ได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนอำชีพที่จริตและ
มั่นคงทุกคน  
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1  เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 61 โรงเรียน  
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

  1.เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด มีทักษะด้ำนอำชีพเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีคุณภำพ 
ร้อยละ 85 

  2.เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด ได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนอำชีพที่
จริตและมั่นคงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 85 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

2.6.1  เด็กและเยำวชนระดับชั้นมัธยมศึกษำในสังกัดมีทักษะด้ำนอำชีพ หำรำยได้ระหว่ำงเรียนได้ 
และเม่ือจบกำรศึกษำสำมำรถน ำไปเป็นอำชีพที่จริตและม่ันคงได้  

2.6.2 ตอบสนองนโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 เกี่ยวกับ 
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยกำรพัฒนำทักษะอำชีพของเด็กและเยำ
ชนทุกช่วงวัย 
 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 เด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สกลนคร เขต 2 จ ำนวน 61 โรงเรียน 
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 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร กรกฎำคม – กันยำยน 2565 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  18,800 บำท  

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวม 
ไตรมำสที่ 
1/2565 

ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

 

กิจกรรมที่ 1. จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอขออนุมัติ
โครงกำรและประชำสัมพันธ์แจ้งรำยละเอียดกำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรให้โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำในสังกัดทรำบ พร้อมทั้งเชิญชวนเข้ำร่วม
โครงกำร  

 
 

 

   
 
 

 

 
 

 

กิ จ ก รรม ที่  2 . ก ำรน ำ เส น อ  Best Practice /
โครงงำนนักเรียน  
    ที่เป็นผลด้ำนอำชีพของนักเรียนในโรงเรียน 
- กิจกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกผลที่เป็นเลิศ 4  
ล ำดับ เพื่อรับรำงวัล ดังนี้ 
  1. ผู้ชนะเลิศ ได้รับโล่ และเงินรำงวัล   
  2. รำงวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
      และเงินรำงวัล 
  3. รำงวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร 
      และเงินรำงวัล 
  4. รำงวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร 
      และเงินรำงวัล 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับครู นักเรียน  
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 78 คน 
   78X60 = 4,800 บำท 
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     200 
 
 

4,680 

 
 
 
 

3,000 
2,000 

 
1,000 

 
 

     200 
 
 

4,680 

รวมกิจกรรมที่ 2    18,800 18,800 
กิจกรรมที่ 3. ติดตำม และประเมินผล    - - 

รวมทั้งสิ้น    18,800 18,800 

หมำยเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร ขอเบิกจ่ำยจำกงบพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 10000 บำท และงบ
รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 8,800 บำท 
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14.โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำสกลนคร เขต 2” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 กรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) ชื่อ – นำมสกุล นำงนภสร  มีระหันนอก                 
โทรศัพท์ 095-6724827โทรสำร  042 – 721155  E-mail  :   noolek.th@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวำคม  2560 

 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     (1) เป้ำหมำย ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ องค์กรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับ 

บริบทกำรพัฒนำประเทศ   
  1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำยที ่ บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  มุ่งให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
ควำมตระหนักในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรปรับสมดุลภำครัฐ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
บริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริกำร 
  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีควำมตระหนักในกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป  ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
  2) ขั้นตอนกำร  จัดองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพ่ือให้สำมำรถบูรณำกำรควำม                         
ร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรท ำงำน  โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
  3) กิจกรรม  โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัฐ ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม  มุ่งสู่กำรปรับเปลี่ยนองค์กรตำมสถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำ  

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  มีระบบกำรบริหำรกิจกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส  
                         ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 



ห น ้ า  | 134 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

  2) เป้ำหมำยรวมที่  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วม 
  3) ยุทธศำสตร์ที่  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
  1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
พ.ศ. 2564 - 2565 
  3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2565 สนองนโยบำยจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งครอบคลุม บทบำทภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ทุกประกำร อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ทั้งหมดทีว่ำงไว้บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด หำกมีนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่   12  (พ.ศ. 2560- 2564) ยุทธศำสตร์กำรศึกษำระยะ 20 ปี         
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย สพฐ. และจุดเน้นสพฐ. และจ ำเป็นต้องใช้
งบประมำณจึงจัดสรรงบประมำณไว้รองรับโครงกำรนี้จึงได้ก ำหนดขั้นไว้ด ำเนินกำร 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ให้มำกข้ึน สนองนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนทันกำรณ์ 
2.2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สูงสุด 

 2.3 เป้ำหมำย   
                    ข้ำรำชกำรครูและบุลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำตำมทิศทำงที่สอดคล้องภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

2. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี งบประมำณ 2565 ที่ถูกต้องภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีกรอบและ 

แนวทำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
2. ทุกโครงกำรสำมำรถพัฒนำต่อยอดให้กับโรงเรียน และนักเรียนในสังกัดได้รับ 

โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
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   ร้อยละ 100 ของบุคลำกรสำมำรถด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยโครงกำรส ำเร็จบรรลุผล 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
              บุคลำกรสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ 

 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

งบประมำณ 2565 และส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  เท่ำเทียมกัน 
 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.8  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

               1  พฤศจิกำยน  2564  -   30  กันยำยน 2565 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 100,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1. ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไป
รำชกำร โครงกำรเร่งด่วนจ ำเป็น 

3,000 3,000  7,000 7,000   20,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,000 3,000  7,000 7,000   20,000 
กิ จ ก รรม ที่  2. ค่ ำด ำ เนิ น งำน
โครงกำร/กิจกรรม 

15,000 15,000 25,000 25,000 80,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 15,000 15,000 25,000 25,000 80,000 
รวมทั้งสิ้น 18,000 18,000 32,000 32,000 100,000 
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15.โครงกำร “ ประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  กอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2                             
กรม  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   กระทรวงศึกษำธิกำร  

ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ - นำมสกุล.   นำงสำวอัจฉรินทร์    ศรีสร้อย       โทรศัพท์      087-2361415              
โทรสำร.        042-721155.                          E-mail        zazto14@gmail.com            

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 
1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
             1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
                    1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

     (1) เป้ำหมำย ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
            (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ องค์กรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับ
บริบทกำรพัฒนำประเทศ 

   1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 

        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยท่ี  1. บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริกำร 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกร เพิ่ม
ควำมคล่องตัวในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล  

 1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้ำหมำยรวมที่ 6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
 1.5 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
  1.5.1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
  1.5.2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2564 - 2565 

mailto:zazto14@gmail.com
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  1.5.3 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
 2.1  หลักกำรและเหตุผล 

    ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  สกลนคร เขต ๒  และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  นับเป็นหัวใจส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกระทรวงศึกษำและแนวทำงในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรศึกษำ  ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลำ  เพ่ือจะน ำไปใช้ขยำยผลในสถำนศึกษำ
และกลุ่มงำนต่ำงๆ  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรประชุม  พบปะ  หำรือกันถึงนโยบำยต่ำงๆ  และรวมไปถึงประเด็น
ปัญหำ  กำรรับฟังควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ไป          
สู่เป้ำหมำยที่วำงไว้และด้วยควำมร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่ำย  จึงเป็นกำรสมควรอย่ำงยิ่งในกำรจัดท ำโครงกำรประชุม
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๒  และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ขึ้น 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือประชุมชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒ 

   2) เพ่ือชี้แจงและรำยกำรผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร  เขต  ๒ 
  3) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน 

 2.3  เป้ำหมำย 
  ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนยำกจนผ่ำนระบบสำรสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน  รวมจ ำนวน  
255  คน  
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
         2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                สำมำรถจัดกำรประชุมแต่ละกิจกรรมได้ร้อยละ ๘๐ 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยต่ำงๆ ของ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่        
กำรศึกษำฯ มำกข้ึน และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนจนประสบควำมส ำเร็จ  

 2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมำณ 
               (๑)  กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง  จ ำนวน  4  ครั้ง 
       (๒)  กำรประชุมคณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  และ
ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒   จ ำนวน  47  ครั้ง 
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      (3)  กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  จ ำนวน  
2  ครั้ง 
       (4)  กำรประชุมประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร  เขต  ๒  จ ำนวน  6  ครั้ง 
       (5)  กำรประชุมคณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  และ
ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒   จ ำนวน  48  ครั้ง 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
             (๑)  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
       (๒)  ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบแนวทำงและผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒   
         (๓)  ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับฟังควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำร่วมกัน  

 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  (1)  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒       
  (2) ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สกลนคร  เขต  ๒             
  (3) ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับฟังควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน 

 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
2.7.2 นักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
2.7.3 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 

 2.8 .ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลำคม  ๒๕๖4 – 30  กันยำยน  ๒๕๖5 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

         วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร จ ำนวน  136,400 บำท   (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่  ๑  ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
สังกัดทุกโรง   
๑.๑  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (285 คน) 

7,710  8,550  8,550  8,550  33,360  

รวมกิจกรรมที่ 1 7,710  8,550  8,550  8,550  33,360  
กิจกรรมที่  ๒  ประชุมผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร  เขต  ๒ (คุยกันวันอังคำร)    

5,040  5,460  5,460  5,040  21,000  
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

๒.๑  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
รวมกิจกรรมที่ 2 5,040  5,460  5,460  5,040  21,000  

กิจกรรมที่  3  ประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เขต  ๒   
3.๑  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (๗2 คน) 
3.๒  ค่ำอำหำร  (๗2 คน) 

11,520   11,520   23,040 

รวมกิจกรรมที่ 3 11,520  11,520   23,040 
กิจกรรมที่  ๔  ประธำนศูนย์เครือข่ำยฯ 
๑.๑  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (50 คน) 

1,500  3,000  1,500  3,000  9,000  

รวมกิจกรรมที่ 4 1,500  3,000  1,500  3,000  9,000  
กิจกรรมที่  5  ประชุมผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  และ 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒ (รับฟัง พุธเช้ำ
ข่ำว สพฐ.)    
๒.๑  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (30 คน) 

12,๕00  12,๕00  12,๕00  12,๕00  50,000  

รวมกิจกรรมที่ 5 12,๕00  12,๕00  12,๕00  12,๕00  50,000  
รวมทั้งสิ้น 38,270  29,510  39,530  29,090  136,400 

หมำยเหตุ  :    กิจกรรมที่ 1 และ  กิจกรรมที่ 4  รวม  86,400  บำท เบิกจ่ำยจำกงบรำยจ่ำยประจ ำ 
กิจกรรมที่  5    รวม  50,000  บำท เบิกจ่ำยจำกงบพัฒนำกำรศึกษำ  
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16.โครงกำร “พัฒนำบริหำรงำนพัสดุ” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
                          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ-นำมสกุล  นำงสำวขวัญตำ  สุรินทร์ /นำงสุดำรัตน์  ศรีนุกูล   โทรศัพท์ติดต่อ  080-451-7982 
โทรสำร  E-mail  : pa_kanjana@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  (1) เป้ำหมำย 
                         1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์    
       1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
                         2. ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำงๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
ประยุกต์ใช้   

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
         กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจและให้บริกำรที่รวดเร็ว และสำมรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำย  ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มำประยุกต์ใช้ 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
  กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจและให้บริกำรที่รวดเร็ว และสำมรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รองรับสภำพแวดล้อมในกำร
ปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล       
กำรพัฒนำให้มีกำรน ำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสิ นใจ กำรบริหำรจัดกำร     
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กำรให้บริกำร กำรพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลระหว่ำงองค์กรทั้งภำยในและ
ภำยนอกภำครัฐ  
  เป้ำหมำยของแผนย่อย ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำม
คล่องตัว 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ตอบสนองควำมต้องกำรและ     
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
                        แผนปฏิรปูประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
       - ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
       - กำรพัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลมำใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรรำชกำรระบบข้อมูลภำครัฐ    
มีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล 
                         - กลยุทธ์ที่ 2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร 
   3) กิจกรรม 
                         พัฒนำ หรือน ำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงำนพื้นฐำนของหน่วยงำน เช่น งำนสำรบรรณ งำนแผน
และงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบริหำรบุคคล เป็นต้น   
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม 
                        ตอบสนองควำมต้องกำรและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐได้อย่ำง                
มีประสิทธิภำพ 
1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
            3) ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 
          - ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐ 
          - ก ำหนดโครงสร้ำงและล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี     
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
          - เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล 
          - ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ 
1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ 
  2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่  กำรพัฒนำระบบ กำรให้บริกำร
ประชำชน 
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3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
   ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำแผนงำน โครงกำร งบประมำณของหน่วยงำนทั้งในส่วนกลำง 

ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ 
5) กลยุทธ์  
- กำรก ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง 

1.6 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
      1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2564 -

2565 
      3 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  งำนพัสดุเป็นที่งำนที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพซึ่งปัจจุบันได้
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จดัซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกระทรวงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำร
ตั้งแต่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจนถึงกำรจ ำหน่ำย และถ้ำต้องบริงำนพัสดุจ ำนวนมำกก็เป็นภำรกิจที่มีควำมยุ่งยำก       
หลำยหน่วยงำนจึงได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว         
ลดขั้นตอนกำรท ำงำน และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
  กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนพัสดุ       
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 พบว่ำมีควำมยุ่ งยำก และซับซ้อนในกำรบริหำร
จัดกำร ซึ่งส่งผลต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  ให้มีควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น และถูกต้องตำมกฎหมำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบงำนพัสดุขึ้น 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อพัฒนำระบบงำนพัสดุ มำใช้ในกำรบริหำรพัสดุ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
    2. เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนพัสดุ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สกลนคร เขต 2 ให้มีควำมสะดำก รวดเร็ว พร้อมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
   2.3  เป้ำหมำย 

  เชิงปริมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีโปรแกรมบริหำรงำน
พัสดุ 
           เชิงคุณภำพ งำนพัสดุมีโปรแกรมในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกระบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง และเป็นระบบอย่ำงถูกต้องมีคุณภำพและเกิด
ประประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร 

   2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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2.4.1 ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีโปรแกรม

บริหำรงำนพัสดุ  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          - เพ่ือพัฒนำระบบงำนพัสดุในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ือสนับสนุนงำนของทุกกลุ่มงำน    
ให้สำมำรถด ำเนินไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อทำงรำชกำรและกำรท ำงำนที่รวดเร็ว         
ลดขั้นตอนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล เป็นระบบอย่ำงถูกต้อง 
    2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมำณ  
- ร้อยละ  100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีโปรแกรมพัฒนำ

ระบบงำนพัสดุ 
- ร้อยละ 100 ของกำรบริหำรงำนพัสดุ มีกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบอย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพ

และเกิดประประโยชน์สูงสูดต่อรำชกำร  
                2.5.2 เชิงคุณภำพ 

                   - งำนพัสดุมีโปรแกรมในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกระบริหำรพัสดุภำครั ฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง และเป็นระบบอย่ำงถูกต้องมีคุณภำพและ            
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร 
              2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           2.6.๑  มีระบบโปรแกรมบริหำรงำนพัสดุ มำใช้ในหน่วยงำน 
           2.6.๒  กำรบริหำรงำนพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีควำม
สะดวก รวดเร็ว ได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นระบบได้อย่ำงคุ้มคำ่ มปีระสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  
   2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                      -  บุคลำกรในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร (3 เดือน) ธันวำคม 2564 – กุมภำพันธ์ 256๕ 
 2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  3๐,000.-  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

๑. กิจกรรมที่ ๑   
จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำโปรแกรม
บริหำรงำนพัสดุ 

30,000    30,000 

รวมกจิกรรมที่ 1 30,000    30,000 
รวม 30,000    30,000 
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17.โครงกำร “กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2 สพฐ. 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล นำงนวพร  ค ำแหงพล  และคณะ       โทรศัพท์ 0937869395 
โทรสำร 042-721155 E-mail 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   (1) เป้ำหมำย ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
        (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส ำนึก มี
ควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออำชีพ   
   ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
        (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ สถำนศึกษำในสังกัดของหน่วยงำนมีแผน
อัตรำก ำลังเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   

 1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท ฯ 
    เป้ำหมำยที่ ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มำประยุกต์ใช้ 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ สถำนศึกษำในสังกัด ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐  มี
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครบถ้วนถูกต้องตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรรและควำม
ต้องกำร/ขำดแคลน 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้
เป็นไปตำมระบบคุณธรรมอย่ำงแท้จริง โดยกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตส ำนึกสำธำรณะ มีระบบจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน
มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำนในภำครัฐ โดยมีกำรประเมินผลและเลื่อนระดับต ำแหน่ง
ของบุคลำกรภำครัฐตำมผลสัมฤทธิ์ของำนและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกลไกกำรป้องกันกำรแทรกแซงและ
กำรใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลกรภำครัฐตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรสร้ำงกลไกให้บุคลำกรภำครัฐสำมำรถโยกย้ำยและหมุนเวียนได้อย่ำงคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของ
ภำครัฐ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนบุคลกำรภำครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับ
ภำรกิจในรูปต่ำงๆ อำทิ กำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะชั่วครำว ให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในกำรบริหำรงำนใน
ภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค ำตอบแทนที่เป็นธรรมมีมำตรฐำน 
เหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน โดยปรับปรุงวิธีกำรก ำหนดและพิจำรณำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
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บุคลำกรภำครัฐให้มีมำตรฐำนเหมำะสมกับลักษณะงำนและภำรกิจรวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับตลำดกำรจ้ำงงำนได้
อย่ำงสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำของค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ระหว่ำงบุคลำกรของรัฐ 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ 
  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภำพสูงขึ้น   

 1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครูและอำจำรย์กำรผลิตครูและกำรคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ 
และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู 
    1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.๑ เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง

ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  2) เป้ำหมำยรวมที่ ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

  3) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของ
ภำครัฐ 

  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบให้เกิด
กำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

              1.5 แผนระดับท่ี 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
            1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

พ.ศ. 2564 - 2565 
          3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ำโครงกำรในแผนปฏิบัติ 
 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

     ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มอบอ ำนำจ กำรสรรหำ กำรลำ ตลอดจนกำรลำออก
จำกรำชกำรของ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต 2 ทั้งหมด 255 โรงเรียน ให้กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ทั้งนี้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ยังมีภำรกิจกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร ซึ่งมีบัญชีกำรสอบคัดเลือก
ใกล้ครบก ำหนดยกเลิกบัญชี ดังนั้นเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 สำมำรถสรรหำ 
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พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปรำศจำกกำรแทรกแซงในทุกกระบวนกำรสรรหำ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือ
รองรับกำรด ำเนินกำรสรรหำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำและในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ให้มีประสิทธิภำพ 

๒.๒ วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้สำมำรถสรรหำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำมแผน
อัตรำก ำลังของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
   2. กำรสรรหำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
คล่องตัว สอดคล้องตำมแนวทำง ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน 
ก.ค.ศ.ก ำหนดอย่ำงครอบคลุมครบถ้วน 
   3. เพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรร กำรย้ำย กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ปรำศจำกกำรแทรกแซงในทุกกระบวนกำร/ขั้นตอน 

         2.3  เป้ำหมำย 
  1. สถำนศึกษำร้อยละ 100 มีแผนอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวที่ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2. สถำนศึกษำร้อยละ 100 ที่ได้รับจัดสรรต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร มีพนักงำนรำชกำรครบถ้วน
ถูกต้องตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรร 
   3. สถำนศึกษำร้อยละ 100 ที่ได้รับจัดสรรต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครบถ้วนถูกต้องตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรร 
   4.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีกำ
ร้องเรียนใด ๆ 
   5. สถำนศึกษำมีพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำร/ขำดแคลน 
   6. พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดผลดีต่อกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภำพสูง 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   เพ่ือให้สำมำรถสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ ำงชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
ในสถำนศึกษำ และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำม
แผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง คล่องตัว สอดคล้องตำมแนวทำงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนดอย่ำงครอบคลุมครบถ้วน 
   2. เพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรร กำรย้ำย กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง เป็นไปด้วยควำม 
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บริสุทธิ์ยุติธรรมปรำศจำกแทรกแซงในทุกกระบวนกำร/ขั้นตอน 
     2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมำณ 
     ๑) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีแผนอัตรำก ำลังเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
     ๒) ร้อยละ ๙๐ - 100 ของสถำนศึกษำที่มีอัตรำว่ำง มีพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครบถ้วนถูกต้องตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรรและควำมต้องกำร/ขำดแคลน 
    2.5.2  เชิงคุณภำพ 
     ๑) พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อ กำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภำพสูงขึ้น 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 สำมำรถสรรหำพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้กับโรงเรียนได้ครบถ้วน บรรลุตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
        2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร กรกฎำคม – กันยำยน 2565 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 100,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 กำรสรรหำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   30,000 30,000 

รวมกิจกรรมที่ 1    30,000 30,000 
รวมทั้งสิ้น    30,000 30,000 

 

 

 

 

 

18.โครงกำร ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และลูกจ้ำงประจ ำทีจ่ะ
เกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  กอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  
                            กรม  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   กระทรวงศึกษำธิกำร  
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ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล       นำงสุรียพ์ร   ปำละสำนต์       โทรศพัท ์  ๐๘๗-๙๑๘๒๘๒๔ 
โทรสำร 042-72115๕                          E-mail   pammarkmort@gmail.com  
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 
1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
       (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตรช์ำติ 

                                เนื่องด้วยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด เป็นก ำลังส ำคัญ
ในกำรพัฒนำเยำวชน ให้เป็นทรัพยำกรที่มีคุณภำพและเป็นขุมก ำลังทำงปัญญำในกำรพัฒนำประเทศชำติ ประกอบกับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำ ดังกล่ำวได้รับรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่มำจนครบเกษียณ
รำชกำร นั้น ถือว่ำเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ำสูงยิ่ง เพรำะได้ปฏิบัติหน้ำที่รับใช้ประเทศชำติ บ้ำนเมืองเป็นเวลำยำวนำน มี
ผลงำนที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติบ้ำนเมือง สมควรได้รับกำรยกย่อง สรรเสริญและเป็นแบบอย่ำงสืบไป  ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  จึงได้จัดท ำโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  ขึ้น 
1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำย กำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
    กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

                ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ  ได้รับค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพในกำรสอน และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยค ำนึงถึงผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่
ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกล ำบำก และทุรกันดำร 
1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เร่ือง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรศึกษำ 
                        กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต  คัดกรอง  และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์  
 2) เป้ำหมำยกิจกรรม ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ ได้รับค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถ  ประสิทธิภำพในกำรสอน  และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำผู้เรียน  โดยค ำนึงถึงผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่
ห่ำงไกล  เสี่ยงภัย  ยำกล ำบำก  และทุรกันดำร 
1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  3) ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 

   คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 

1.5  แผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
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  1.5.1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
  1.5.2  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 
2564 - 2565  
  1.5.3  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตผุล 

         เนื่องด้วยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด เป็นก ำลังส ำคัญในกำร
พัฒนำเยำวชน ให้เป็นทรัพยำกรที่มีคุณภำพและเป็นขุมก ำลังทำงปัญญำในกำรพัฒนำประเทศชำติ ประกอบกับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำ ดังกล่ำวได้รับรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่มำจนครบเกษียณรำชกำร นั้น ถือ
ว่ำเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ำสูงยิ่ง เพรำะได้ปฏิบัติหน้ำที่รับใช้ประเทศชำติ บ้ำนเมืองเป็นเวลำยำวนำน มีผลงำนที่เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชำติบ้ำนเมือง สมควรได้รับกำรยกย่อง สรรเสริญและเป็นแบบอย่ำงสืบไป 
         ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  จึงได้จัดท ำโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  ขึ้น 
  2.2 วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงที่มีคุณค่ำสมกับค ำว่ำปูชนียบุคคล   
๒.  เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
๓.  เพื่อกำรมีส่วนร่วม  ควำมสำมัคคีในหมู่คณะข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
๔. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีโอกำสพบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์  ควำมรู้  ควำม

เชี่ยวชำญ  เพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
   2.3  เป้ำหมำย ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร  ในปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  ดังนี้ 
    - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่   ๒   คน 
    - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม     ๑ คน 
    - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ๑๕ คน 
    - ข้ำรำชกำรครู                 ๑๓๔ คน 
    - ลูกจ้ำงประจ ำ    ๑๕ คน 
       รวมทั้งสิ้น       ๑๖๗ คน 
       2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
         2.4.1 ผลผลติ (Output) 
                มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมภำคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับมีคุณคำ่สมกับค ำว่ำ “ปูชนยีบุคคล” มีขวัญและ
ก ำลังใจที่จะด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคมต่อไป   

2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมำณ 
                  ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร  ในปงีบประมำณ  ๒๕๖๕  จ ำนวน  ๑๖๗ คน 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
                (๑)   ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รบัยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณค่ำสมกับค ำวำ่ปชูนียบุคคล   



ห น ้ า  | 150 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

                 (๒)  ผู้ร่วมโครงกำรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
       (๓)  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีโอกำสพบปะและร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมรู้  ควำม

เชี่ยวชำญ เพือ่น ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
  2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  (๑) บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรเกิดควำมภำคภูมิใจในเกียรติที่ ได้รับมีคุณค่ำสมกับค ำว่ำ                
“ปูชนียบุคคล” 
     (๒)  บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรมีขวัญและก ำลังใจที่จะด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคมต่อไป 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รบัผลประโยชน ์
     ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร  ในปงีบประมำณ  ๒๕๖๕  ดังนี ้

1) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ ๒  คน  2) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ๑ คน 
3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ๑๕ คน 4) ข้ำรำชกำรครู  ๑๓๔ คน 
5 ) ลูกจ้ำงประจ ำ     ๑๕ คน 

       รวมทั้งสิ้น       ๑๖๗ คน 
2.8 .ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 กรกฎำคม  ๒๕๖๕ – 30  กันยำยน  ๒๕๖๕ 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
         วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร จ ำนวน  ๙๐,๐๐๐ บำท   (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่  1ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำร 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่
เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ 
2565 โดยกำรมอบใบประกำศเกียรติคุณและ
ของที่ระลึกให้แก่ผู้ เกษียณอำยุรำชกำร รวม
จ ำนวน 167 คน 

   90,000  

รวมกิจกรรมที่ 1    90,000  
กิจกรรมที่2กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรเงินหลังเกษียณอำยุ
รำชกำร โดยวิทยำกรธนำคำรออมสินและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ จ ำกัด รวมจ ำนวน 
167 คน 

     

รวมทั้งสิ้น    90,000 90,000 

 
 
 
19.โครงกำร “โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
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ชื่อ-นำมสกุล นำงสำว พชิชำนนัท์ 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 (แผนระดบัที่ 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพมนุษย ์

     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำศักยภำคนตลอดช่วงชีวิต  
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ “1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ” มุ่งเน้นกำร 

พัฒนำโรงเรียน ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง สร้ำงโอกำสให้นักเรียนในพื้นท่ี ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ เกิด
ควำมเท่ำเทียม ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มี
คุณภำพ เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยใน
ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ตลอดจน กำรพัฒนำโรงเรียนให้มีควำมพร้อม ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน 
เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีวินัย สร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
1.2 แผนระดับที่ 3 ตำมมตคิณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 

      1 แผนปฏิบตัิรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2564 -2565 
      3 แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร  
 2.1  หลักกำรและเหตผุล 
 ตำมนโยบำยของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ให้นโยบำยสอดรับกับค ำกล่ำวที่ว่ำ“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง
หลัง” จึงได้มีโครงกำร “1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ”  มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียน  ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของ
ตนเอง สร้ำงโอกำสให้นักเรียนในพ้ืนที่ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ เกิดควำมเท่ำเทียม ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของ
ประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภำพ เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ตลอดจน กำร
พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมพร้อม ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ  ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย สร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของโรงเรียนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำน
ต้นสังกัดมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อ
เป็นกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลตำมนโยบำย “1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ” เพื่อกำรพัฒนำ 
กำรศึกษำในเชิงระบบอย่ำงแท้จริง   
  2.2 วัตถุประสงค ์

   2.2.1 เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เป็นไปตำมกรอบกำรด ำเนินงำนของ 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ 

   2.2.2 เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน โรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบลในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม 
 ศึกษำสกลนคร เขต 2 ทั้ง 49 โรงเรียน ขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

   2.2.3 เพื่อส่งเสรมิให้โรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล มีทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต  
 2.3  เป้ำหมำย 

 ผู้บริหำร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
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เขต 2 จ ำนวน 49  โรงเรียน จำก 49 ต ำบล ใน 7 อ ำเภอที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนมีนวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขับเคลื่อนตำมแนวทำงโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล  

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
    โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทั้ง 49 โรงเรียนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล บรรลุตำมเป้ำหมำย
เป็นไปตำมนโยบำย 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ    
    2.5.2  เชิงคุณภำพ 
   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักให้ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนตำมแนวทำงโรงเรียน

คุณภำพประจ ำต ำบลและบรรลุเป้ำหมำยเป็นไปตำมนโยบำย 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ  
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พร้อมขบัเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
2.6.2 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทั้ง 49 โรงเรียนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำ ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล บรรลุตำม
เป้ำหมำยเป็นไปตำมนโยบำย 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ 

 2.6.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 49 โรงเรียน มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ) 
 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับสถำนศึกษำ 
 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เมษำยน 2565 – 30 กันยำยน 2565 
 2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

วงเงินงบประมำณทีด่ ำเนินกำร  20,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1. (1 โรงเรียน 1 นวตักรรม 
1 ทักษะอำชีพ) 

  10,000  10,000 

รวมกจิกรรมที่ 1   10,000  10,000 
กิจกรรมที่ 2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำร
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

  5,000 5,000 10,000 

รวมกจิกรรมที่ 2   5,000 5,000 10,000 
รวมทั้งสิ้น   15,000 5,000 20,000 

20.โครงกำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  
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ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ-นำมสกุล นำงสำว พชิชำนนัท์  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 (แผนระดบัที่ 1) 

 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพมนุษย ์
     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง คือ มี
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ และมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและ
สถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ขับเคลื่อน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำนต้นสังกัดมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ
ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน และให้ค ำปรึกษำแก่สถำนศึกษำได้ก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน ในระบบกำรประเมินและกำร
ประกันคุณภำพภำยในแนวใหม่ ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก โดยกำรประกันคุณภำพต้องเกิดจำกกำรยอมรับและน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ต่อไป  

2)   ยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้ 
(1) เป้ำหมำย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่ 

จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำม 

มำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 1.2 แผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 

      1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2564 -2565 
      3 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตผุล 

  กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง คือ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ และมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน และ เพื่อ
รับรองกำรประกันคุณภำพภำยนอก เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงำนต้นสังกัดมีหน้ำที่ในกำพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน และให้ค ำปรึกษำแก่สถำนศึกษำได้ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน   ในระบบกำรประเมินและกำร
ประกันคุณภำพภำยในแนวใหม่ ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก โดยกำรประกันคุณภำพต้องเกิดจำกกำรยอมรับและน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป  

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
  2.2.2 จัดท ำคู่มือ แนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
  2.2.3 เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ 
สถำนศึกษำในให้บรรลุผลอยำ่งมปีระสทิธิภำพ พร้อมรบักำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ 4 และ 5 
  2.2.4 เพื่อให้สถำนศึกษำมผีลกำรประเมินคุณภำพภำยในผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดบัคุณภำพดีขึ้นไป
และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได ้

2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต 2 จ ำนวน 255 โรงเรียน 

เชิงปริมำณ 
  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็น ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จำก 255 โรงเรียน   

เชิงคุณภำพ 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำง ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในของ 

สถำนศึกษำตำมระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ และ
วำงแผนกำรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพแนวใหม่ เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกรอบสี่อย่ำงเปน็ระบบ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

2.4.1.1 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
   2.4.1.2 คู่มือแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
 และขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพแนวใหม่ เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกอย่ำงเป็นระบบ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมำณ 
   1) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  
   2) สถำนศึกษำทุกแห่ง มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน 
  2.5.2  เชิงคุณภำพ 
   1) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พร้อมขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพแนวใหม่เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก 
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   2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เข้มแข็ง 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 8.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พร้อมขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพแนวใหม่เพื่อรองรับ
กำรประกันคุณภำพภำยนอกพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 

 8.3 สถำนศึกษำมีคู่มือ แนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และแนวทำงในกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ตลอดจนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับคุณภำพ ดี ขึ้นไป 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รบัผลประโยชน ์

   ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงกำรศึกษำ 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ม.ค. 2565 – ก.ย. 2565  

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณทีด่ ำเนินกำร 40,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

1. ประชุมวำงแผนกำรขับเคลื่อนระบบ
ประกันคณุภำพกำรศึกษำเพื่อรองรับ
กำรประเมินภำยนอก 

  1,200  1,200 

รวมกจิกรรมที่ 1   1,200  1,200 
2. สังเครำะหร์ำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 

  10,000  10,000 

รวมกจิกรรมที่ 2   10,000  10,000 
3. จัดท ำคูม่ือ แนวทำงกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
เพื่อกำรประเมินคณุภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ ของส ำนักงำน  เขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต  2 

   
 
 
27,600 

  
 
 
27,600 

รวมกจิกรรมที่ 3   27,600  27,600 
4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ซักซ้อมกำรประเมิน
เตรียมรับกำรประเมินภำยนอก 

  - - - 

5. ประชุมสะท้อนผล กำรประเมนิ
คุณภำพภำยในและกำรประเมิน
ภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 

   1,200 1,200 

รวมกจิกรรมที่ 6    1,200 1,200 
รวมทั้งสิ้น   38,800 1,200 40,000 

21.โครงกำร “พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรียน        
ด้วยโปรแกรม SchoolMis” 
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หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร   ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล  นำงสำวปรีญำ  สุทธิโคตร          โทรศัพท์     0818727470                   
โทรสำร                                                   E-mail……Preeya6722@gmail.com     
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 

1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
     (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลใน 

ชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMis เพื่อพัฒนำครูและสถำนศึกษำให้มีระบบกำรวัดและประเมินผล
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 อันจะสะท้อนคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
ที่จะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจ ในกระบวนกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำม
เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทุกคนมีควำมรู้และเกิดทักษะครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักและรู้จักเรียนรู้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินชีวิต
ในสังคมได้ รู้ถึงบทบำทของพลเมืองที่ดี มีจริยธรรมในตนเอง ส่งผลให้เป็นคนที่รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต 
1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้. 
        (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ มี
ประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
  2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประชุม วำงแผน/จัดอบรมครู /สรุปและประเมินผล 
  3) กิจกรรม ประชุม วำงแผน/จัดอบรมคร ู/สรุปและประเมินผล 
  4) เป้ำหมำยกิจกรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย 
อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 3 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
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  (3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจำย อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 

  (3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ส่งเสริมสนับสนนุระบบกำรพฒันำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำง
ต่อเนื่อง 

1.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
1) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำตทิี่ มุ่งเน้นกำรพฒันำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู 
2) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำย กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
3) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ส่งเสริมกำร ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
4) ตัวชี้วัด มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 กระจำย อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
5) กลยุทธ์ กำรพัฒนำครู 

1.6 แผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
1) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  2) แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          พ.ศ. 
2564 - 2565 

3) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตผุล 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำเป็นกรอบภำระงำนและแนวปฏิบัติ ด้ำนกำรวัด

และประเมินผลกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรเดียวกัน สำระของระเบียบดังกล่ำวก ำหนดพื้นฐำนของ
นโยบำยด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำหลักกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมหลักวิชำ หลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถำนศึกษำก ำหนดเพิ่มเติมอันจะสะท้อนคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่จะช่วย
สร้ำงควำมมั่นใจ ในกระบวนกำรด ำเนนิงำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินงำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำ (SchoolMIS) ที่จัดโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนัก
วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะท ำให้งำนวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของระบบกำรวัดและประเมินผล จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำร
เรียนตำมโปรแกรม SchoolMis ขึ้น  
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวัดและประเมนิผลที่มปีระสทิธิภำพ ทันสมยั โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  2.2.2. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 2.3  เป้ำหมำย 

   ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด โรงละ 1 คน จ ำนวน 255 โรง 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                               ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผล โรงละ 1 คน จ ำนวน 255 คน              

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูที่รับผิดชอบด้ำนวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรวัดและ

ประเมินผล สำมำรถใช้โปรแกรม scholmis ในกำรบริจัดกำรเอกสำรงำนวัดผลของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
   โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 253 โรง มีแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ระบบกำรวัดและประเมินผล 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
   โรงเรียนในสังกัด มีระบบกำรวัดและประเมินผลถูกต้องตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   2.6.1 สถำนศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  

   2.6.2 ครูที่รับผิดชอบด้ำนวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรวัด
และประเมินผล สำมำรถใช้โปรแกรม scholmis ในกำรบริจัดกำรเอกสำรงำนวัดผลของสถำนศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดและประเมินผล โรงละ 1 คน จ ำนวน 255 คน 
  2.7.2 ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 
 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร มกรำคม 2565 – กันยำยน 2565         
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 30,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผน - - - - - 
กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ระบกำรวัดและประเมินผลในชัน้เรียน  
และกำรบนัทึกผลกำรเรียน ด้วย
โปรแกรม SchoolMis 

- 30,000 - - 30,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  30,000 - - 30,000 
กิจกรรมที่ 3รำยงำนสรุปและ
ประเมินผล 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - - 30,000 
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22.โครงกำร “กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563- 2565 และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565” 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ชื่อ – นำมสกุล              นำงเพียงพธู  ธิโสภำ                โทรศัพท์   093-3593699 
โทรสำร                       042 - 721155                  E-mail     peang2223@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวำคม 2560 
1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 

2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตรช์ำติเปน็เป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับทุก
ประเด็น ทุกภำรกิจ ทุกพื้นที ่

2.1) ให้ยุทธศำสตร์ชำติเปน็กลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         พ.ศ. 

2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565  เป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่
ยืดหยุ่นปรับตัวได้ทันสถำนกำรณ์ จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำง และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 255 โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ซึ่งจะส่งเสริมให้ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนทีีมุงผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม  
1.2  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 

1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
(1) เป้ำหมำยระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้ำหมำยที่  1 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บท บริกำรของรัฐมีประสทิธิภำพและมีคุณภำพเปน็ที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริกำร 
 (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 3) จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 เป้ำหมำยของแผนย่อยภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป็น

แผนที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ทันสถำนกำรณ์ 
1.3  แผนกำรปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นกำรปฏิรูป ดำ้นกำรศึกษำ 
1.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 
  1) เป้ำหมำยรวมที่ 6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
1.5 แผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 1.5.1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        ขั้น
พื้นฐำน 
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 1.5.2 แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   พ.ศ. 
2564 - 2565 
 1.5.3 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตผุล 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีภำรกิจส ำคัญในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย เพื่อสิทธิโอกำสในกำรได้รับกำรจัดกำรศึกษำที่มี
คุณภำพของผู้เรียน และเพื่อบรรลุภำรกิจข้ำงต้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้มีกำร
จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในทิศทำงดังกล่ ำว โดยสอดคล้องกับตำมนโยบำยและแผน
ระดับชำติของรัฐบำลมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยจัดท ำเป็นแผนห้ำปี  และต้อง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวำระเริ่มแรก ให้
แผนปฏิบัติรำชกำรกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผนห้ำปี ให้จัดท ำเป็นแผนสำมปี โดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 - 2565 
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใน
วำระแรกได้จัดท ำเป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2565  โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่  1  และแผนระดับที่  2 ตำมที่
คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 นี้ จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดร่วมกัน โดย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศเข้ำสู่ระบบติดตำม และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

 2.2 วัตถุประสงค ์
   2.2.1 เพื่อทบทวนกรอบภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและกำรก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องครอบคลุมกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2.2 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำให้กำรบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพ ตำมมำตรฐำนและเปน็ไปในทิศทำงเดียวกนั 
   2.2.3 เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดมีกรอบยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ 
   2.2.4 เพื่อให้กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 
สอดคล้องครองคลุมกับนโยบำยและมีประสิทธิภำพ 

  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565   
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   2.3.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน       
มีกรอบยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ 2565 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัดมีกรอบยุทธศำสตร์เป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
    2) ร้อยละ 100 ของของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มี
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 
    3) ร้อยละ100 ของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พ.ศ.2563-
2565 และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 สนองยุทธศำสตรช์ำติ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำยที่เก่ียวข้อง 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีกรอบ
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
    2) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
    3) โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

  2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
    1) ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัดมีกรอบยุทธศำสตร์เป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
    2) ร้อยละ 100 ของของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มี
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 
    3) ร้อยละ100 ของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พ.ศ.2563-
2565 และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 สนองยุทธศำสตรช์ำติ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำยที่เก่ียวข้อง 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด       มี
กรอบยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 -2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565 เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
    2) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
    3) โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิ รูป
ประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.6.1  มีกำรทบทวนกรอบภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและกำรก ำหนดกรอบ

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องครอบคลุมกับยุทธศำสตรช์ำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศดำ้นตำ่งๆ แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.6.2  เป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำให้กำรบริหำรจัดกำรที่มคีุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 2.6.3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดมีกรอบยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ 

 2.6.4 กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ สนองกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกรอบยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รบัผลประโยชน ์  

 2.7.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
 2.7.2 นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 255 โรงเรียน  

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   50,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2565 
ไตรมำสที่ 
2/2565 

ไตรมำสที่ 
3/2565 

ไตรมำสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1กำรยกร่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565   
1.1. คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 54 คน จ ำนวน 2 
ครั้ง 4 มื้อๆละ 30 บำท  ( 53x4x 30) 

6,480 - - - 6,480 

1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 54 คน 1 มื้อๆ ละ 100 
บำท (65x100) 

5,400 - - - 5,400 

1.3 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 8,120 - - - 8,120 
1.4 ค่ำท ำกำรล่วงเวลำ 10,000 - - - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 30,000 - - - 30,000 
กิจกำรที่ 2ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2565  
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 31 คน 2 มื้อๆละ 
30 บำท (30x2x 30) 

1,860 - - - 1,860 

2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 31 คน 1 มื้อๆ ละ 100 
บำท (30x1x100) 

3,100 - - - 3,100 

2.3 ค่ำจัดท ำเอกสำรร่ำงแผนฯ 10,040 - - - 3,000 
2.4 ค่ำท ำกำรล่วงเวลำ 5,000    7,200 

รวมกิจกรรทที่ 2 20,000 - - - 20,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 50,000  - - 50,000 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2565  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2565 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2563-2565 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565  

วันศุกร์ ที่  19 พฤศจิกำยน  2565  ณ หอประชุมรวมใจสำมคัคี  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
วันพฤหัสบดี ที่ 9  ธันวำคม  2564  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษำ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan) 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษา 
นำยพลชัย  ชุมปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
นำยศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
นำงนภสร  มีระหันนอก  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
คณะท างาน 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ 2565 
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ท่ี 302/2564 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564 

ออกแบบปก 
นำงเพียงพธู ธิโสภำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 

จัดพิมพ์และเรียบเรียง 
นำงเพียงพธู  ธิโสภำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
นำงสำวนันทวรรณ  ริค ำแง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
 
 
 

 


