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คํานํา 
 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ได้กําหนดนโยบายและวางกรอบมาตรการ เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จตามการขับเคลื่อนนโยบาย             
ด้านการศึกษาของรัฐบาล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลัก รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนที่ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับน้ีขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษา ในการ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และคํานึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดกับ
นักเรียนเป็นหลัก 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า
กรอบและแนวคิดในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ในแผนปฏิบัติการประจําปีฉบับน้ี จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด ผู้เก่ียวข้องทุกคนใช้เป็นกรอบ
และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย              
ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
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อํานาจหน้าท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ต้ังขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 33  
วรรคสอง“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศ         
ในราชกิจจานุเบกษา กําหนด เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มอํานวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน   

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล        
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน  
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา
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 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 

สพป.นค.1 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อํานวยการ 

กลุ่ม          
นโยบายและแผน

กลุ่ม              
บริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม         
และประเมินผล           
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม 
สถานศึกษาเอกชน 
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เขตบริการการศึกษา 
 

         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1 รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน  
6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพธ์ิตาก 
และอําเภอสระใคร 
      

ท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 

         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต้ังอยู่ที่บริเวณ  ศูนย์ราชการ ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร  0-4241-1332,0-4241-2691, 
0-4246-5318 และโทรสาร 0-4241-1294 Email :  rueti.b@hotmail.com (webmaster)  

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

 

1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และข้าราชการครูสังกัด สพฐ. 

อําเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครู 
เมืองหนองคาย 57 9,100 544 651 
ท่าบ่อ 34 5,019 332 431 
ศรีเชียงใหม่ 21 2,521 184 187 
สังคม 21 2,977 182 203 
สระใคร 17 2,802 160 195 
โพธ์ิตาก 10 1,299 79 86 

รวม 160 23,718 1,481 1,753 
 
2. จํานวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และข้าราชการครูสังกัด สช. 
 

อําเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน คร ู
เมืองหนองคาย 12 6,283 208 235 
ท่าบ่อ 5 878 49 37 
ศรีเชียงใหม่ 3 699 26 28 
สังคม 1 199 5 5 
สระใคร 1 49 3 3 
โพธ์ิตาก 0 0 0 0 

รวม 22 8,108 291 308 
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3. จํานวนนักเรียน ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

จํานวนห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 2,121 2,010 4,131 314 
ประถมศึกษา 8,903 8,286 17,189 1,062 
มัธยมศึกษา 1,242 1,156 2,398 105 

รวมทั้งสิน้ 12,266 11,452 23,718 1,481 
 

4. จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาด 

อําเภอ จํานวน
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก       
(น.ร.1-120 คน) 

ขนาดกลาง    
(น.ร.121-600 คน)

ขนาดใหญ่        
(น.ร.601-1500 คน) 

ขนาดใหญ่พิเศษ   
(น.ร. 1501 คน     

ข้ึนไป) 

เมืองหนองคาย 57 37 15 4 1 
ท่าบ่อ 34 19 12 3 0 
ศรีเชียงใหม ่ 21 15 5 1 0 
สังคม 21 12 6 3 0 
โพธิ์ตาก 10 4 6 0 0 
สระใคร 17 8 8 1 0 

รวม 160 95 52 12 1 
 

5. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

ตําแหน่ง จํานวน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อํานวยการ สพป.นค.1  7 
ศึกษานิเทศก์ 17 
บุคลากร 38 ค (2) 45 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างประจํา 11 
ลูกจ้างช่ัวคราว 8 

รวมทั้งสิน้ 90 
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ผลการดําเนนิงาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักและความมุ่งมั่น           
ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหาร เพ่ือผู้เรียน          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ดําเนินการบริหารจัดการในระดับ
เขตพ้ืนที่ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการ
กําหนดจุดเน้น ด้านพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน ดังน้ี 
        1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล  
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
        3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 

 ผลการดําเนนิงาน 
 1.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ อาคารซาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้รับรางวัล
เหรียญทอง 4 รายการ ได้แก่ 
 1) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 ตัวแทนจากโรงเรียนพระพุทธบาทรังสีวิทยา 
 2) การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลบ้านคอก
ช้าง 
 3) การแข่งขันทําอาหารนํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 
 4) รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) 
ม.1-ม.3 ตัวแทนจากโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา  
 2.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนเอกชนในกํากับสามัญ แบ่งเขตนิเทศเป็น 10 เขต ดําเนินการนิเทศตามประเด็นการนิเทศ คือ            
1.การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. การสอบ NT และ O-NET  3. การยกระดับการอ่านออก
เขียนได้ การคิดเลข และการคิดพ้ืนฐาน  4. การพัฒนาจิตสํานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและ           
อยู่อย่างต่อพอเพียง โดยได้นําข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการวางแผน แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา       
ทั้งในภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่มเครือข่าย  และเฉพาะโรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม         
จนสามารถจัดการเรียนรู้ได้เต็มตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้
ดังน้ี  
            3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการงานอาชีพและเทคโนโลยี (57.12 )  มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าผลการทดสอบระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด อีก 7 กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียร้อยละตํ่ากว่าผลการทดสอบระดับประเทศ ระดับสังกัด แต่คะแนนเฉล่ีย             
ร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด โดยมีผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงที่สุดไปหาตํ่าที่สุด คือ                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (57.12) สุขศึกษาและพลศึกษา (50.72) สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (48.61) ศิลปะ (44.17) ภาษาไทย (43.86) วิทยาศาสตร์ (40.14)  คณิตศาสตร์ 
(34.21) และภาษาอังกฤษ (31.19)  
 3.2 ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.70 ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.07 และระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 37.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 0.40 
 
กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรยีนให้ได้รบัโอกาส

ในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

  1.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน 
และสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น ที่มีความพร้อมในการส่งกิจกรรมเข้าประกวดคัดเลือก เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีขวัญกําลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดย
ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 158 โรงๆ ละ 1 คน 
เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างย่ังยืน ซึ่งผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง                     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ            
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะชีวิตที่ดี ในการดํารงชีวิต อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
  2.โครงการส่งเสริม สนับสนุน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ  
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้สนับสนุนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ
เขตพ้ืนที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในระดับภาค ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศฯลฯ  พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการเสนอโครงงานได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก โครงงานท่ีเข้ารับการเสนอ คือ 
โครงงานภาษาไทยและโครงงานภาษาอังกฤษ  
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา 
                

         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้จัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะ
เพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สําหรับบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 85 คน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสํานักงานฯ ให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลเกิดแนวคิดใหม่
ในการให้บริการ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาระบบการบริหารจัดการ 
                

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขั้นพ้ืนฐาน โดยได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีระบบ Server ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์  
www.nkedu1.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC) และระบบ E-Office 
ให้บริการแก่ครูและบุคลากรในสังกัดให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
 



 
 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเร่ิมแรกของคนในชาติ ดังน้ัน เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน 
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิต
ในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ดังน้ี 
 1. เร่งรัดปฎิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ  
และด้อยโอกาส  มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด  
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน  
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ  
และข่าวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย       
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องคก์รเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ  
และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่ 
 10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ต่ืนตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้การศึกษา
นําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม 
 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
วิสัยทัศน ์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาให้
เป็นมืออาชีพ 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

และผู้รับบริการ 
5. บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม                

เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์

1.  ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม 
และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ 

4.  หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการ
บริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร 
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ค่านิยมองค์กร 
 

 ย้ิมง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 
 
กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึง
กําหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2   การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ  
                โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรการ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย          

1 ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล 
  1.2  พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.2.1  ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ          
ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
   1.2.2  สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
   1.2.3  ส่งเสริมการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
   1.2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีหลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการการจัดการเรียนรู้ได้ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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   1.2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ NT O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน 
   1.2.6  ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 
   1.2.7  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษา 
   1.2.8  จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
 2. สร้างแนวร่วมการกํากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  2.1  สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน 
  2.2  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน            
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.3  ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส      

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

มาตรการ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1  สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามความต้องการจําเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของ
พ้ืนที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตําบล 

1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานทําของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเป็น
เลิศ รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จําเป็นของผู้เรียนแต่ละคน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 

 2.1  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 

 2.2  สนับสนุนการบริหารงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

 2.3  สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมท้ังเช่ือมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์ 
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 2.4  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรการ 
1. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 

1.1 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครู 

ไม่เพียงพอ 
1.3  ประสานความเป็นไปได้ในการกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา           

ในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางเลือกในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู 
ไม่เพียงพอ 

1.4  ประสานและส่งเสริมการทํางานของจิตอาสาหรือความสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
จัดหาผู้มาช่วยเหลือการทํางานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1  เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
สอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

 2.3  ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

 2.4  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องและทุกภาคส่วน 
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 2.5  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ 
4.2   ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน 
5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ

เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผน สรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจําเป็นของโรงเรียนและสังคม 

  6.1  สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหา ย้ายโอน          
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 

  6.2  ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 
 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

มาตรการ 
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

1.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความสามารถและมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  บูรณาการการทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมขึ้น 

1.3  พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี       
ประสิทธิภาพ 

1.4  แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้
อย่างรวดเร็ว 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1  เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจําเป็นและประโยชน์ของการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.2.1  ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับความช่วยเหลือของ

โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
  2.2.2  ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแต่มีความขาดแคลนมาก 
2.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3.  ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผล
การดําเนินงาน 
 4.1  ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 
 4.2  สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับองค์กร องค์
คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
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จุดเน้น 
 
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรยีน 

 
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปน้ี 

       1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
       1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 3 
       1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคํานวณ 
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
       1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้านการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
        1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม 
        1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
        1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
        1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางานและ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็น
รายบุคคลด้วยรปูแบบที่หลากหลาย 
        1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลัก
วิชาการ 
        1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
        1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
        1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
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        1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
       1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
       2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 
       2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
       2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องและทุกภาคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
       2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
       2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 
 3.1  สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การ
มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
       3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทําแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
       3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
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       3.1.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
 3.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 



 พัฒนา
คุณภาพ

 บริหาร
สํานักงาน

รวม

1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการนิเทศ ติดตามผล 
การบริหารจัดการศึกษา

1 386,730      386,730      นายนิทัศน์  ,  
นายประทีป

1.2 การพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
  1. ชุมชนการเรียนรู้ครูนักพัฒนาทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

1 50,000       50,000        นางสมหมาย

  2. การพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

1 30,000       30,000        นางสมหมาย

1.3 ขับเคลื่อนขยายผลเครือข่ายครูแนะแนว สพป.นค.1 1 38,750       38,750        นางฉวีวรรณ
1.4 ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคํานวณ 1 35,000       35,000        นางมติภา
1.5 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา

1 40,000       40,000        นายคึกฤทธิ์

1.6 พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและส่ือสารได้ 1 70,000       70,000        นางเสนาะจิต
1.7 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต 1 10,000       10,000        นางทดทรง
1.8 ยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย 1 64,500       64,500        นางทดทรง
1.9 การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการด้านการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
75,000       75,000        นายนิทัศน์

1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผล

1 35,000       35,000        นายนิทัศน์

1.11 ดําเนินการทดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558

1 88,000       88,000        นายนิทัศน์

1.12 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 1 291,930      291,930      นายวุฒิพงษ์

1.13 การพัฒนาเครือข่ายทักษะการใช้ส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการ DLIT 
ประจําปี 2559

1 100,000      100,000      นายศิริวัฒน์

1.14 การพฒันาเครือข่าย (การเพิ่มศักยภาพยกระดับ) ผล
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการระดับประเทศ

1 75,000       75,000        นายธีรภพ ,  
นางมติภา

1,389,910  1,389,910   

งบประมาณ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ส่วนท่ี 3
 สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รวมงบประมาณโครงการ 1 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ



18

 พัฒนา
คุณภาพ

 บริหาร
สํานักงาน

รวม
งบประมาณ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ

2.1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

2 60,000       60,000        นางปิยพร

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน)

2 60,000       60,000        นางปิยพร

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้วยรักและห่วงใย 2 120,000      120,000      นางปิยพร
2.4 เย่ียมบ้านนักเรียน 2 50,000       50,000        นางปิยพร
2.5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2 20,000       20,000        นางปิยพร
2.6 สร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

2 30,000       30,000        นางปิยพร

2.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2 20,000       20,000        นางปิยพร
2.8 ส่งเสริม สนับสนุน การคัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
2 20,000       20,000        นางปิยพร

2.9 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส่งเสริม
การจัดการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และ
จบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อ)

2 15,000       15,000        นางธมกร

2.10 การดําเนินโครงการทุนการศึกษา 2 20,000       20,000        นายจิรศักด์ิ
2.11 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการใน

สถานศึกษา
2 30,000       30,000        นายจิรศักด์ิ

2.12 การส่งเสริมและการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2559

2 20,000       20,000        นางชวนพิศ

2.13 ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ประจําปี 2559 (สพฐ.ร่วมกับ ธนาคาร
ออมสิน)

2 15,000       15,000        นางชวนพิศ

2.14 การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
 สพป.นค.1

2 40,000       40,000        นางจีรพรรณ

2.15 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
นักเรียนเพื่ออนาคต

2 20,000       20,000        นางจีรพรรณ

2.16 ธนาคารขยะในสถานศึกษา 2 20,000       20,000        นางจีรพรรณ
2.17 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและวันวชิราวุธ 2 40,000       40,000        นายธีระศักด์ิ
2.18 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.นค.1 2 200,000      200,000      นายจิรศักด์ิ

โครงการ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
              พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
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 พัฒนา
คุณภาพ

 บริหาร
สํานักงาน

รวม
งบประมาณ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ

2.19 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 
จังหวัดหนองคาย

2 -                -                นางจีรพรรณ

2.20 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2 -                -                นางจีรพรรณ

800,000     800,000     

3.1 พัฒนาสมรรถนะเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.นค.1 
(Organization Development : OD)

3 323,200      323,200      นางศศิญา

3.2 พัฒนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจําใกล้
เกษียณอายุราชการ (แสดงมุฑิตาจิต) สังกัด สพป.
นค.1

3 346,800      346,800      นางศศิญา

3.3 การให้บริการคัดสําเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

3 20,000       20,000        นางธิดาวรรณ

3.4 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

3 30,000       30,000        นางพูนสวัสด์ิ

3.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

3 30,000       30,000        นางพูนสวัสด์ิ

3.6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

3 30,000       30,000        นางพูนสวัสด์ิ

3.7 พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3 20,000       20,000        นางพูนสวัสด์ิ

3.8 การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) 
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 -                -                นางศศิญา

3.9 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
ย้าย/บรรจุใหม่ ด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อป้องกันการกระทําผิด
วินัย การทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ

3 -                -                นางศศิญา

800,000     800,000     

โครงการ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมงบประมาณโครงการ 3 

รวมงบประมาณโครงการ 2
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คุณภาพ

 บริหาร
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รวม
งบประมาณ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ

4.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีของ
โรงเรียน

4 100,000      100,000      นายชุมพล ,  
นางพูลสมบัติ

4.2 การตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดแบบมีส่วนร่วม ตลอดทั้งพัฒนาเครือข่าย
ตรวจสอบภายในให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ 
ความสามารถในการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

4 40,000       40,000        นางพูลสมบัติ ,  
นางอุมาพร

4.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 4 30,000       30,000        น.ส.ภาวิณี
4.4 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มี

ประสิทธิภาพ
4 100,000      100,000      นายพงกะพรรณ

4.5 ติดตามผลการดําเนินงานของ สพป.นค.1 4 65,100       65,100        นางพรรณี
4.6 ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการของ สพป.นค.1
4 76,500       76,500        น.ส.นัฏชญารัตน์

4.7 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.นค.1 4 50,000       50,000        น.ส.ฤตินันท์
4.8 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.นค.1
4 53,000       53,000        น.ส.ฤตินันท์

4.9 การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Source Center :
 DSC) ภายใน สพป.นค.1

4 50,000       50,000        น.ส.ฤตินันท์

4.10 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุม อบรม 
พัฒนาครูและบุคลากร (การลดภาระงานครู)

4 50,000       50,000        น.ส.ฤตินันท์

4.11 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 4 102,000      102,000      นายมติชน ,  
นายทวีพงษ์

4.12 ประกวดสถานศึกษา "น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน" 4 50,000       50,000        นายมติชน ,   
นายเทวัญ

4.13 พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้าง สพป.นค.1 4 40,000       40,000        นายมติชน ,   
นางสุภาภรณ์

4.14 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 4 1,203,490   1,203,490    นายอัมพร
2,010,090  2,010,090   
5,000,000  5,000,000   รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รวมงบประมาณโครงการ 4 
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1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4 3,000,000 3,000,000    นายพงกะพรรณ,
 นางจิราพร

2 การจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

4 -                นายพงกะพรรณ, 
 นางฉลวย

3 การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

4 -                นายธีรภพ ,   
นางมติภา

5,000,000  3,000,000 8,000,000   

5,000,000  3,000,000 8,000,000 

รวมงบประมาณโครงการ 5

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โครงการ 5 การบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (งบบริหารสํานักงาน)



21 
 
โครงการ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1   ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี                  

คุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่ 3   สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบการศึกษาคือหน่วยงานขนาดใหญ่ จะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยพลังจาก
หน่วยงานย่อยที่มีความเชื่อมโยงกัน การนิเทศการศึกษา นับเป็นหน่วยงานย่อยที่มีความส าคัญที่สุด โดยมี
ศึกษานิเทศก์เป็นขุมก าลังส าคัญ ดังนั้น ศึกษานิเทศก์ต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในภาพรวมของระบบ
การศึกษา ตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาถึงระดับปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา เพ่ือจะเป็นส่วน
ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงามตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของ
ประเทศ 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของชาติเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2  (พ.ศ.2553-2563)  โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือ เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาของไทยยังคงมีวิกฤติการศึกษา ในหลาย
ประเด็นหลักคือปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนในปัจจุบัน  ซึ่งเป็น “หัวใจ” ในการปรับกระบวนทัศน์ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องเป้าหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผล โดยมีกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาบูรณาการ คือให้มีทักษะ ความรู้ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ได้แก่ มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการอ่าน ทักษะการเขียน 
ทักษะการคิดค านวณ มีทักษะพ้ืนฐานการค านวณ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีการจัดกระบวนการเรียนที่
สอดคล้องกับกระบวนการวัดและประเมินผล  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับพ้ืนที่การศึกษาให้สูงขึ้น  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้ยกระดับคุณภาพการศึกษา            
ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการด าเนินกิจกรรมในกลยุทธ์ที่ 1 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามจุดหมายหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ที่ก าหนด และมีความสามารถในการคิด เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
 2.  เพ่ือสร้างความตระหนักให้ศึกษานิเทศก์ มองเห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 3.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก  
 
เป้าหมาย 

1.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนเอกชนในก ากับประเภทสามัญ  จ านวน 2 ครั้งต่อโรงเรียนต่อภาคเรียน 

2.  ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาของไทยใน
อนาคต 

3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 
งบประมาณ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
จ านวน  1,389,910  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการนิเทศ ติดตามผล การบริหารจัดการศึกษา 386,730 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

   1. ชุมชนการเรียนรู้ครูนักพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 50,000 
   2. การพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30,000 

1.3 การสร้างเครือข่ายครูแนะแนว สพป.นค.1 38,750 
1.4 ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ 35,000 
1.5 การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
40,000 

1.6 พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและสื่อสารได้ 70,000 
1.7 นิเทศส่งเสริมนิรัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน 10,000 
1.8 ยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิชาการ 64,500 
1.9 การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
75,000 

1.10 เครือข่ายชุมนุมนักวัดและประเมินผล ต้นแบบ 35,000 
1.11 ด าเนินการทดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพ

ผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 
88,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
1.12 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558 291,930 
1.13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้และผลิตสื่อการสอนของ               

ครูยุคใหม่ สนับสนุนโครงการ DL Thailand 
100,000 

1.14 การพัฒนาเครือข่าย (การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับ) ผลการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับประเทศ 

75,000 

รวมงบประมาณ 1,389,910 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถทางภาษา ด้านค านวณ และ
ด้านการใช้เหตุผล เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระหลัก โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ระดับมาก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา 
 3.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนโดยมีโรงเรียนเพ่ือนพาท ายกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
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กิจกรรม 1.1  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ  นายนิทัศน์  ปลัดพรหม       นายประทีป  ทะแพงพันธ์    
                  นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล  นางฉวีวรรณ  โยคิน 
 

เป้าหมาย  
 1. นิเทศ ติดตามผลการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน            
ในสังกัดและโรงเรียนเอกชนในก ากับประเภทสามัญ จ านวน 2 ครั้งต่อโรงเรียนต่อภาคเรียน 
 2. แบ่งเขตปฏิบัติการนิเทศเป็น 15  กลุ่มเครือข่าย นิเทศ ติดตามโดย รอง ผอ.สพป.นค.1 และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรจากทุกกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่ 
 3. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศตรงตามความต้องการ ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียน 
 4. สพป.นค.1 ได้ข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการวางแผนแก้ไขหรือพัฒนาการศึกษาทั้งในภาพรวมหรือ
เฉพาะกลุ่มเครือข่าย และเฉพาะโรงเรียน 
 5. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม จนสามารถจัดการเรียนรู้ได้เต็มตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบ NT และ O – NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 6. รอง ผอ.สพป.นค.1 และศึกษานิเทศก์ทุกคน มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ สามารถจัดท าและใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และธรรมชาติของนักเรียน 

8. ศึกษานิเทศก์สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยได้ 
 

งบประมาณ      จ านวน  386,730  บาท  
กิจกรรม 1  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการ  เป็นเงิน 340,000 บาท 

1.1 การประชุมวางแผนการนิเทศ  เป็นเงิน  35,640 บาท 
 (คณะกรรมการนิเทศฯ ประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากทุกกลุ่ม

งานในเขตพ้ืนที่ ธุรการ รวม  81 คน)     
  1.2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เป็นเงิน  304,360  
บาท (คณะกรรมการนิเทศฯ ประกอบด้วย ผอ.สพป.  รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากทุกกลุ่ม
งานในเขตพ้ืนที่ รวม 78 คน)   
 กิจกรรม 2  การจัดท าแผนและสรุปผลการนิเทศ เป็นเงิน  46,730  บาท 
     2.1 การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนและสรุปผลการนิเทศฯ (คณะกรรมการนิเทศฯ 
ประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากทุกกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่ ธุรการ              
รวม  81 คน) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน      
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 
2. จ านวนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

     2.1 รอง ผอ.สพป.นค.1 จ านวน 6 ชิ้น      
     2.2 ศึกษานิเทศก์ จ านวน  17 ชิ้น   

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ระดับมาก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80                    
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กิจกรรม 1.2  การพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสมหมาย  โยธากุล 
  2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต 
  3. นายวิวัฒน์  ผาวันดี 
 
กิจกรรม 1.  ชุมชนการเรียนรู้ครูนักพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
เป้าหมาย 1. ครูทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ครูนักพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  
      จ านวน 40 คน 
  2. ครูในโรงเรียนน าร่อง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จ านวน 16 คน 
 
งบประมาณ จ านวน  50,000  บาท 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และเข้าในการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
  2. ครูมีทักษะและสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
 
กิจกรรม 2.  การพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
เป้าหมาย 1. ครูในโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 2 คน รวม 56 คน 
 
งบประมาณ จ านวน  30,000  บาท 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตรทักษะอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรทักษะอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทักษะอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
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กิจกรรม 1.3 สร้างเครือข่ายครูแนะแนว สพป.นค.1 
 
ผู้รับผิดชอบ นางฉวีวรรณ  โยคิน นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ 
 
เป้าหมาย 
1. เครือข่ายครูแนะแนว สพป.หนองคาย เขต 1 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการแนะแนว จิตวิทยา         
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐานการแนะแนว 
 
งบประมาณ จ านวน  38,750บาท 
 สร้างเครือข่ายครูแนะแนว สพป.หนองคาย เขต 1 โดยการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
และมาตรฐานการแนะแนว จิตวิทยา จ านวน 1 วัน  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เครือข่ายครูแนะแนว สพป.หนองคาย เขต 1 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการแนะแนว จิตวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ หลักสูตรและกระบวนการแนะแนวและ 
การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา          

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐานการแนะแนว 
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กิจกรรม 1.4     ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ   

ผู้รับผิดชอบ    นางมติภา  ชัยชิต      นางฉวีวรรณ  โยคิน     
นายวิวัฒน์  ผาวันดี     นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์   

เป้าหมาย   
1. โรงเรียนมีแนวทางและเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียนชั้น 

ประถมศกึษาปีที่ 3 
2. โรงเรียนก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ห้องเรียน  มีสื่อ 

และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณของนักเรียน   
4. ห้องเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตาม  เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ อย่าง 

น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิดค านวณ 

เป็นรายบุคคล  

งบประมาณ    จ านวน  35,000  บาท  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1.  ประชุมคณะท างาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.  จัดท าคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และ  ม.3 แยกตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

3.  จัดท าเอกสารเสริมสร้างความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
4.  อบรมเชิงปฏิบัติการการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้ Bar Model 
5.  นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคณิตศาสตร์ขั้นสูง 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการจัดท าแนวทางและเครื่องมือประเมินตาม 
       จุดเน้นคุณภาพการศึกษา     เป็นเงิน    2,750  บาท 

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ   เป็นเงิน   28,360  บาท 
กิจกรรมที่ 3  ติดตามการจัดกิจกรรม              เป็นเงิน    3,890  บาท 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 30 โรงเรียน  ไดร้ับการส่งเสริมและมี 
ความสามารถด้านการคิดค านวณ ตามระดับชั้น อย่างน้อยร้อยละ 80  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 30 โรงเรียน  มีผลการทดสอบ ระดับชาติ  
(NT)  ด้านการคิดค านวณ  ในระดับโรงเรียน สูงขึ้นร้อยละ 3 

3. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

4. มีนวัตกรรมที่ดีในการพัฒนาการคิดค านวณของนักเรียน 
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กิจกรรม 1.5 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                    เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบ   นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์   นายชาตรี  ราชบัณฑิต   
 

เป้าหมาย 
 1.  ด้านปริมาณ (จ านวนสถานศึกษา 30 แห่ง) 
  1.1  สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีผลระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80  (ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น) 
  1.2  บุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนักเรียน   
  1.3 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ รอบสาม จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโดยให้
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

 1.4 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง  จ านวน  1  เรื่อง  20  เล่ม 
 

2.  ด้านคุณภาพ 
  2.1  สถานศึกษาในสังกัด  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ได้รับรองจากการประเมินภายนอกรอบสาม  ได้คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป  
  2.2  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถในการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดี
มากขึ้นไป 
  2.3  สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ รอบสาม มีแผนพัฒนาการศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีมากขึ้นไป 
           2.4  น าผลการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ 
 
งบประมาณ จ านวน  40,000  บาท 

     กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เข้มแข็งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
      พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในส าหรับผู้ประเมินคุณภาพ กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพการศึกษา รอบสาม และรอบสี่  โดยทีมประเมินของ สพป.นค.1 ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   จ านวน  163  คน   

     กิจกรรมที่ 2  การสร้างความเชี่ยวชาญให้ผู้ประเมินคุณภาพภายในของ สพป.นค.1 พัฒนารูปแบบ
การประเมินคุณภาพภายในส าหรับผู้ประเมินคุณภาพ โดยทีมประเมินของ สพป.นค.1 ให้มีความเชี่ยวชาญต่อการ
ประเมินตามรูปแบบของ สมศ. ตามวิธีการประเมินคุณภาพรอบรอบสี่ จ านวน 40 คน   
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      การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามกฎกระทรวงฯ (8  องค์ประกอบ) 

  1.  มิติการประเมินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
               2.  มิติการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
       กิจกรรมที่ 3  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสถานศึกษา (โดยใช้รูปแบบการประเมิน
เสมือนจริง) 
       ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จ านวน            
30  โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา (โดยใช้รูปแบบการประเมินเสมือนจริง) 
 เทคนิคและรูปแบบการประเมิน  :  การประเมินแบบกัลยาณมิตร 
      :  การประเมินแบบมีส่วนร่วม 
      :  การประเมินตามสภาพจริง 
               กิจกรรมที่ 4 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
      รูปแบบการวิจัยและพัฒนาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง : กรณีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับดีเยี่ยม 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการ 
เชิงคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา 
 3.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนโดยมีโรงเรียนเพ่ือนพาท ายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
 4.  สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา รอบสาม มีแผนและด าเนินการพัฒนาการศึกษา
โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  
  5.   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาน าไปใช้ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
  6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาต่อไป 
  7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ใช้ผลการวิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบและ
กระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
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กิจกรรม 1.6 พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและสื่อสารได้ 

ผู้รับผิดชอบ  นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล  
นางทดทรง  ทีนาวัฒน์ 
 

เป้าหมาย   
 นักเรียนชั้น ป.1-6 

 
งบประมาณ  จ านวน     70,000 บาท  

กิจกรรมพัฒนาดาวรุ่ง  มุ่งสู่ฝัน เด็กหลังห้อง     
-  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 1 วัน 80 คน 110 บาท 1 วัน   (80X110) 
-  ค่าเกียรติบัตร ป.1-6 ชั้นละ 3 แผ่นๆละ 15 บาท  จ านวน 15 กลุ่ม  (6X3X15X15)   
-  ค่ารางวัลดาวรุ่ง  15 กลุ่มๆ ละ 6 รางวัลๆละ 500 บาท (15X6X500)  
-  ค่าวัสดุและเอกสารการด าเนินงาน    

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่านออก เขียนได้ ทุกคน 
2. นักเรียนชั้น ป.4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน 

 



31 

 

กิจกรรม 1.7  นิเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ   นางทดทรง  ทีนาวัฒน์  นายศิริวัฒน์  ล าพุทธา 
 
เป้าหมาย         1.  พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต  จ านวน 158  โรงเรียน 

2.  ประชุมกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 75 คน 
 
งบประมาณ  จ านวน   10,000  บาท 

1. ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการนิเทศ 75 คน   
2. ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการนิเทศ 75 คน  
3. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงกรรมการประเมิน 15 กลุ่ม 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1.  ห้องสมุดทุกโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิต ได้มาตรฐานตามท่ี สพฐ.ก าหนด 
2.  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  
3.  มีห้องสมุดต้นแบบอย่างน้อยกลุ่มเครือข่ายละ 3 – 5 โรงเรียน 

 

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

กิจกรรม 1.8   ยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ   นางทดทรง  ทีนาวัฒน์ นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล 
 

เป้าหมาย        ยกย่องเชิดชูเกียรติ  จ านวน 300 คน 
1. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนด้านวิชาการ จ านวน 180  คน 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติห้องสมุดต้นแบบ  จ านวน 45  โรงเรียน 

 
 

งบประมาณ  จ านวน   64,500  บาท  ขอถั่วจ่ายทุกรายการ   
1. ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับเกียรติบัตร 300 *25*1   =   7,500     บาท 
2. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่      = 22,500     บาท 
3. ค่าจ้างท าป้ายไวนิว      =   1,500     บาท 
4. ค่าจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร 300*100    =  30,000    บาท 
5. ค่าจ้างท าเกียรติบัตร 300*15     =    3,000    บาท 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. โรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย  
2. ห้องสมุดต้นแบบ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. โรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครองรักการอ่าน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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กิจกรรม 1.9     การสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ    นายนิทัศน์ ปลัดพรหม         นางอนงค์  ค าแสงทอง 
 

เป้าหมาย     สร้างโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 จ านวน 15 โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 2.  โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขยายผลต่อ
โรงเรียนในเครือข่ายครบทุกโรงเรียน 
 

งบประมาณ   จ านวน  75,000  บาท 
โรงเรียนต้นแบบ 15 โรงเรียน ๆ ละ 5,000  บาท   เป็นเงิน  75,000  บาท 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 1. ครูวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ทาง วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนต้นแบบ 
  2. ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบในบริบทของโรงเรียน อันส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุผลตามเป้าหมาย  
 3. สพป.นค.1 มีโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

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

กิจกรรม 1.10    เครือข่ายชุมนุมนักวัดและประเมินผล ต้นแบบ 

ผู้รับผิดชอบ    นายนิทัศน์ ปลัดพรหม         นางทดทรง  ทีนาวัฒน์       นางอนงค์  ค าแสงทอง 

เป้าหมาย   
1. ครู จ านวน 160 คน ที่เป็นสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล ได้รับการพัฒนาการสร้าง

เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ 
2. ครูที่เป็นสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล ขยายผลการประเมินผลระดับชั้นเรียนให้ 

ครูทุกคน 
 
งบประมาณ    จ านวน  35,000  บาท  
                 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ     สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 มีความมั่นใจในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลภาคปฏิบัติ 
(Performance Assessment) 
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กิจกรรม 1.11   ด าเนินการทดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ

ผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 
 
ผู้รับผิดชอบ    นายนิทัศน์ ปลัดพรหม      นางทดทรง  ทีนาวัฒน์        นางอนงค์  ค าแสงทอง 
 
เป้าหมาย  

1. จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานในการใช้ข้อสอบ Pre-O-NET  จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกคน วิชาการกลุ่มเครือข่ายละ 2 คน  และคณะครูทุกคนทุกโรงเรียน 

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน              
(O-NET) 

 3. สพป.นค.1 และโรงเรียนในสังกัดวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
 
งบประมาณ   จ านวน   88,000  บาท   
             1. จัดท าแผนการใช้ข้อสอบ  pre-o-net  
               2. การทดสอบ pre-NT      
               3. การใช้ข้อสอบกลาง จาก สพฐ. 
               
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

 1. นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการท าแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ ก่อนการทดสอบระดับชาติ            
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรม 1.12 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
 
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นำยนิทัศน์  ปลัดพรหม     นำยวุฒิพงศ์  บทมำตย์    
นำงฉวีวรรณ  โยคิน   นำยศิริวัฒน์  ล ำพุทธำ   
นำงสำวธัชกร  เพ็งค ำปั้ง   

 
เป้าหมาย    

1.  สถำนศึกษำในสังกัด สถำนศึกษำเอกชน จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนในระดับ 
โรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.  ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรท ำงำนเพ่ือเป็นตัวแทนของ  
สพป.นค.1 เข้ำแข่งขันกจิกรรมในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมที่ สพฐ. ก ำหนดในปีกำรศึกษำ 2558 
 
งบประมาณ  จ ำนวน    291,930  บำท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

 ตอบแทน   ใช้สอย   วัสดุ  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ก่อนการแข่งขัน) 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  

ประชุมรับฟังค ำชี้แจง ณ จังหวัดสุรินทร์   
2  ครั้ง 

        

1.1   ครั้งที่ 1  จ ำนวน 2 คน 2 วัน        4,880  
  
  
  

      
 - ค่ำเบี้ยเลี้ยง 2 คน ๆ ละ 240 บำท 1 วัน           480    
 - ค่ำท่ีพัก 2 คน 1 คืนๆละ 500 บำท(500x2)        1,000    
- ค่ำชดเชยน้ ำมัน (ระยะทำง จำกหนองคำยถึง 
จ.สุรินทร์ ไป-กลับ 850 กม.) 

       3,400    

1.2   ครั้งที่ 2  จ ำนวน 4 คน 3 วัน       10,280  
  
  
  

      
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บำท 3 วัน        2,880    
- ค่ำท่ีพัก 4  คน 2 คืนๆละ 500 บำท /คน        4,000    
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (ระยะทำง จำกหนองคำย
ถึง จ.สุรินทร์ ไป-กลับ 850 กม.) 

       3,400    

2 
  
  
  

ประชุมประธำนเครือข่ำยและ Admin กลุ่ม
เครือข่ำยสถำนศึกษำ 

       7,600  
  
  
  

      

2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 25 บำท 

       2,000    

2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 80 คน มื้อละ 60 บำท        4,800    
2.3 ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม               800  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

 ตอบแทน   ใช้สอย   วัสดุ  
3 
  

ประชุมคณะกรรมกำรทุกกิจกรรม ( 146 
กิจกรรมๆ ละ 5 คน รวมกรรมกำร 730 คน  ) 

      18,250  
  

      

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 730 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 25 บำท 

        
18,250  

  

4 
  

ประชุมคณะท ำงำนตำมค ำสั่งฯ จ ำนวน 100 
คน 

       2,500  
  

      

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 25 บำท 

       2,500    

6 จัดท ำแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์       14,000        14,000  
รวมค่าใช้จ่ายก่อนการแข่งขัน      57,510             -    42,710  14,800  

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ระหว่างจัดการแข่งขัน)  
7 
  
  
  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม        51,500  
  
  
  

      
 7.1 ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ จ ำนวน 200 คนๆ 
ละ 25 บำท 1 มื้อ 

       5,000    

 7.2 ส ำหรับคณะท ำงำน จ ำนวน 100 คนๆ ละ 
25 บำท  4 มื้อ 

      10,000    

 7.3 ส ำหรับคณะกรรมกำร จ ำนวน 730 คน  
คนละ 25 บำท  2 มื้อ 

      36,500    

8 
  
  

ค่ำอำหำรกลำงวัน       55,800  
  
  

      
 8.1 ส ำหรับคณะท ำงำน จ ำนวน 100 คนๆ ละ 
60 บำท  2 มื้อ 

      12,000    

 8.2 ส ำหรับคณะกรรมกำร จ ำนวน 730 คน 
คนละ 60 บำท  1 มื้อ 

      43,800    

9 
  
    
  

ค่ำจ้ำงจัดตกแต่งสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

      67,800  
  
  
  

      

 9.1  ค่ำเช่ำเวทีพร้อมเครื่องขยำยเสียง จ ำนวน 
2 ชุดๆละ 15,000 บำท  

      30,000    

  9.2 ค่ำเช่ำเต้นท์ จ ำนวน 20 หลังๆละ 800 
บำท 

       16,000    

  9.3  ค่ำเช่ำเก้ำอ้ี จ ำนวน 300 ตัวๆละ 6 บำท         1,800    
 9.4 ค่ำเช่ำเครื่องเสียง จ ำนวน 4 ชุดๆละ 
3,000 บำท 

      12,000    

 9.5  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด        8,000    
10 ค่ำสถำนที่จัดกิจกรรม(ร.ร.อนุบำลหนองคำย)       10,000        10,000    
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

เงินงบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

 ตอบแทน   ใช้สอย   วัสดุ  
11 
   

ค่ำตอบแทนรำงวัลกำรแสดงในพิธีเปิดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 

      9,000  
  

      

  ค่ำร ำแสดงในพิธีเปิด 3 ทีม      9,000      
13 ค่ำตอบแทน จนท.ต ำรวจและพยำบำล 2 วัน  

3 ทีม ๆ ละ 1,800 บำท/วัน  
10,800 10,800   

รวมค่าใช้จ่ายในวันจัดกิจกรรม    204,900  19,800 185,100  
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
13 
  
  
  

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบ สนับสนุนจำก อบจ. 
13.1  ค่ำเบี้ยเลี้ยง นักเรียน จ ำนวน   คน ๆ ละ 
200 บำท 

  
  
  

      

13.2  ค่ำเบี้ยเลี้ยงส ำหรับครู จ ำนวน  คน ๆ ละ 
240 บำท  

      

13.3  ค่ำพำหนะ         
14 
  
  
  

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับศึกษำนิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 12 คน 

      29,520  
  
  
  

      

14.1  ค่ำเบี้ยเลี้ยง 12 คนๆละ 240 บำท 
จ ำนวน 4 วัน 

      11,520    

14.2  ค่ำเช่ำที่พัก 12 คนๆละ 500 บำท  
จ ำนวน 2 คืน 

        
12,000  

  

14.3  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้ สนง.)      6,000    
รวมค่าใช้จ่ายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    29,520             -       29,520    

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    291,930 19,800 257,330  14,800  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. จ ำนวนกิจกรรมที่จัดประกวดแข่งขันมีผลคะแนนที่พัฒนำกำรสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 2557  
ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 50 
 2. จ ำนวนกิจกรรมที่ชนะกำรประกวดแข่งขันระดับภำคท่ีเป็นตัวแทนไปประกวดแข่งขันใน
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
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กิจกรรม 1.13  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้และผลิตสื่อการสอนของครูยุคใหม่ 
          สนับสนุนโครงการ DL Thailand 
 

ผู้รับผิดชอบ  นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ นายศิริวัฒน์ ล าพุทธา นางสาวธัชกร เพ็งค าปั้ง  
   

เป้าหมาย  
 1. กิจกรรมที่ 1 การผลิตและใช้งานสื่อวิดีโอด้วย YouTube ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอน 
ครูผู้สอน  จ านวน 50 คน 
 2. กิจกรรมที่ 2 การสร้างเว็บไซด์เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้วย Google Site ครูผู้สอน จ านวน 50 คน 
 3. กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน โดยการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ 
โดยใช้ Google Drive, Google Form, Google Spreadsheets, Flubaroo (Adds on) ผู้บริหารและครูผู้สอน  
จ านวน 50 คน 
 5. กิจกรรมที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเว็บไซด์ในการขับเคลื่อนการใช้การจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กร 

งบประมาณ   
1. การใช้งานและจัดท าวีดีโอด้วย YouTube ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอน  งบประมาณ 30,000 บาท 

ล าดับที่ รายจ่าย 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมราคา 

1 ค่าเอกสาร/วัสดุประกอบการใช้และผลิตสื่อ ส าหรับครูผู้สอน 50 200 10,000 
2 ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน 55 110 6,050 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 600 3,000 
4 ค่าพาหนะในการนิเทศ/ติดตาม/ชี้แนะ (จ านวน 3 ครั้ง/กรณีศึกษา) 50 - 4,850 
5 ค่าเอกสารรายงานวิจัย 50 100 5,000 
5 ค่าเกียรติบัตร/CD 55 20 1,100 

รวม 30,000 
 
2. การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้วย Google Site  งบประมาณ 30,000 บาท 

ล าดับที่ รายจ่าย 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมราคา 

1 ค่าเอกสาร/วัสดุประกอบการใช้และผลิตสื่อ ส าหรับครูผู้สอน 50 200 10,000 
2 ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน 55 110 6,050 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 600 3,000 
4 ค่าพาหนะในการติดตาม/ชี้แนะ (จ านวน 3 ครั้ง/กรณีศึกษา) 50 - 4,850 
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ล าดับที่ รายจ่าย 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมราคา 

5 ค่าเอกสารรายงานวิจัย 50 100 5,000 
6 ค่าเกียรติบัตร/CD 55 20 1,100 

รวม 30,000 
  

3. การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน โดยใช้ Google Drive, Google Form, Google Spreadsheets,    
Flubaroo (Adds on) งบประมาณ 30,000 บาท 

ล าดับที่ รายจ่าย 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมราคา 

1 ค่าเอกสาร/วัสดุประกอบการใช้และผลิตสื่อ ส าหรับครูผู้สอน 50 200 10,000 
2 ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน 55 110 6,050 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 600 3,000 
4 ค่าพาหนะในการนิเทศ/ติดตาม/ชี้แนะ (จ านวน 3 ครั้ง/

กรณีศึกษา) 
50 - 4,850 

5 ค่าเอกสารรายงานวิจัย 50 100 5,000 
5 ค่าเกียรติบัตร/CD 55 20 1,100 

รวม 30,000 
 

4. การพัฒนาเว็บไซด์ในการขับเคลื่อนการใช้การจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร  
   งบประมาณ 10,000  บาท   

ล าดับที่ รายจ่าย 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมราคา 

1 ค่าเช่าพื้นที่และโดเมนเนม 1 10,000 10,000 
รวม 10,000 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถคิดค้นสร้างสรรค์ ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
3.  ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและน าไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับโครงการ DLTV และ DLIT 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซด์ในการจัดการความรู้ และมนีวัตกรรมใน 

การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ 
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กิจกรรม 1.14 การพัฒนาเครือข่าย (การเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ) ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับประเทศ                    

 
ผู้รับผิดชอบ    นายธีรภพ   วงศ์โยธา  นางมติภา  ชัยชิต 

เป้าหมาย 
 1.  ด้านปริมาณ (จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 120 แห่ง ร้อยละ 80 ) 
  1.1  สถานศึกษาอย่างน้อย 120 แห่ง 
  1.2  บุคลากรที่เก่ียวข้องในการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ คุณธรรมวัฒนธรรม 
จริยธรรม ธรรมมาภิบาล 
  1.3 สถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดผ่านการรับรองคุณภาพตัวชี้วัด กพร.คือ
ได้ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ อย่างน้อย 5 กิจกรรมขึ้นไป  

 1.4 วิจัยและพัฒนา ระบบบริหารจัดการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ จ านวน  1  เรื่อง  2  เล่ม 

2.  ด้านคุณภาพ 
  2.1  สถานศึกษาในสังกัด  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ด้านวิชาการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับรองจากการประเมินภายนอก ได้คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป  
  2.2  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถในการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามตัวชี้วัด มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับดีมาก  ได้ 5   ขึ้นไป 
            2.3 น าผลการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขัน ประกวดงาน กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ 
 
งบประมาณ จ านวน  75,000  บาท 

                   กิจกรรมที่ 1  พัฒนาครูสอนศิลปะ หัตถกรรมนักเรียนเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม  
และธรรมมาภิบาล ได้อย่างเข้มแข็งตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดข้อ 11 และวิธีการนิเทศครูผู้สอนตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาจ านวน 90 คน (กลุ่มเครือข่ายละ 6 คนการเรียนรู้ 6 สาระ) 1 วัน  ใช้งบประมาณ  9,000 บาท 
             พัฒนารูปแบบการเทรนเนอร์ โค้ชชิ่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการพัฒนาการ
สอนศิลปะ หัตถกรรม วิชาการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์ จ านวน  100  คน  15 เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด  

                   กิจกรรมที่ 2  การสร้างความเชี่ยวชาญให้ครูผู้สอนเทรนเนอร์ ฝึกซ้อมโดยครูของ สพป.
นค.1 พัฒนารูปแบบการสอนตามกิจกรรม และเกณฑ์ของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม  ให้ครูมีความเชี่ยวชาญต่อ
การประเมินตามรูปแบบของการแข่งขัน  ฝึกฝนและเทรน เด็กให้เกิดความช านาญ ตามวิธีการแข่งขันกิจกรรม  

ใช้งบประมาณ 15 เครือข่ายๆ ละ 3,000 เป็นเงิน 45,000บาท การติดตามตรวจสอบ นิเทศ การเทรน 
และช่วยเหลือสถานศึกษา  ระดับเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่  และ ระดับภาคระดับประเทศ           
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                      กิจกรรมที่ 3  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสถานศึกษา (โดยใช้รูปแบบ
การประเมินเสมือนจริง) และวิจัยการเทรนเนอร์  และโค้ชกิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน            
สู่ความเป็นเลิศวิชาการ ระดับประเทศ ใช้งบประมาณ 21,000 บาท                               
               รูปแบบการวิจัยและพัฒนาวิจัยโดยพัฒนาระบบการนิเทศและบริหารจัดการตาม
ระบบการแข่งขันประกวด /คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง : กรณีสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน 
กพร.ข้อ  หรือตัวชี้วัดข้อ 11. และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีข้อมูลสารสน เทศการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพในแต่ละปีการศึกษาด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน  
 3.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนโดยมีโรงเรียนเพ่ือนพาท ายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
 4.  สถานศึกษาชนะเลิศการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สูงสุด 
  5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาน าไปใช้ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
  6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีข้อมูลผลการประกวด แข่งขัน และ
ข้อมูล ประเมินคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ  
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
  7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ใช้ผลการวิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแนวทางการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
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กิจกรรม 2.4     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.1     พัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย         1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 158 แห่ง และสถานศึกษา 
เอกชน  21  แห่ง  

      2. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี
คุณภาพ   มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน         
       3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมี
ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 

งบประมาณ     จ านวน  20,000  บาท 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. นิเทศ ติดตาม และการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผ่านเกณฑ์ประเมิน 

ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   
2. ร้อยละสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง 

 
************************************************************************************************** 
 
กิจกรรมย่อยท่ี  2.4.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ  นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย  1. สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 

2. ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
  3. ผู้เกี่ยวข้องในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความ
เสียสละเอาใจใส่ความสามัคคี ความปรองดอง การช่วยเหลือเกื้อกูลและความมีน้ าใจของคนในสังคม ที่หยิบ
ยื่นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท 
  กิจกรรม  - ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงตามสภาพปัญหา 
2. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน 

 

************************************************************************************************** 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.3   สร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติ 

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
 
ผู้รับผิดชอบ  นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย    
    1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมี
ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
                2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงตามสภาพปัญหา 
 3. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 4. ผู้เกี่ยวข้องในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความ
เสียสละเอาใจใส่ความสามัคคี ความปรองดอง การช่วยเหลือเกื้อกูลและความมีน้ าใจของคนในสังคม  ที่หยิบ
ยื่นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
งบประมาณ     จ านวน  30,000  บาท 
 1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
 2. ออกติดตามเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3. สร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงตาม 

สภาพปัญหา 
2. ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ 

อย่างรอบด้าน 
3. ผู้เกี่ยวข้องในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.4 สถานศึกษาสีขาวสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย   

      1. สถานศึกษาทุกแห่งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

      2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการ
ดูแล   กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

      3. ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุข 
       4. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 
งบประมาณ    จ านวน  20,000  บาท 
 1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
 2. นิเทศ ติดตาม เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ 

2. ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา                       
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของ
สังคม 
 
************************************************************************************************** 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.5  การด าเนินโครงการทุนการศกึษา 
           
ผู้รับผิดชอบ   นางธมกร  พุทธะ 

เป้าหมาย   
1.  การด าเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
2.  คัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
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งบประมาณ    จ านวนเงิน   20,000   บาท 

1.  ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา,ระดับจังหวัด 
2.  ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

และระดับจังหวัด 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1.  นักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจนจบปริญญาตรี  ในจังหวัดหนองคาย จ านวน 
2 คน ชาย 1 คน หญิง 1  คน 
 2.  นักเรียนทุนในสังกัด สพฐ.ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ในระดับประถมศึกษา ต่อเนื่องไปจนจบระดับปริญญาตรี 
 
************************************************************************************************** 
 
กิจกรรม 2.5 งานคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.5.1   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส่งเสริมการจัดการศึกษา  

เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อ) 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางธมกร  พุทธะ 

เป้าหมาย  
1.  การเข้าเรียนของนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
2.  นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา, ป.6, ม.3 และ ม.6 ครบ 100 % 
3.  นักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 เรียนต่อ ม.ปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)  100 % 

 
งบประมาณ   จ านวนเงิน   15,000   บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 เข้าเรียน     

ชั้น ป.1 ครบทุกคน 
2. นักเรียนในสังกัด สพป.นค.1 จบการศึกษาทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรก าหนดทุกคน 

นักเรียนที่จบชั้น ม. 3 เรียนต่อสาย ม.ปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) เพ่ิมข้ึน 
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กิจกรรมย่อยท่ี  2.5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 
 

ผู้รับผิดชอบ   นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย   

1. พัฒนา ส่งเสริมและ สนับสนุน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ 
พิเศษจ านวน 158 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน  22  แห่ง  
 2.  ส่งเสริมให้ปลูกจิตส านึก และทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
      3.  นักเรียนมีแนวความคิดในความมีคุณธรรมจริยธรรม ต่อสังคมและส่วนรวม  
     4.  นักเรียนให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดในการผลิตผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพ 
                5.  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การประสานงานและเทคนิคการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในชุมชน 
 
งบประมาณ     จ านวน  20,000  บาท 
  1.  สนับสนุนคัดเลือกนักเรียนที่จัดท าโครงงานนักเรียนดีเด่น ในระดับประถมศึกษา  
(คัดเลือกระดับจังหวัด) 6 โครงงาน (วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ / ประวัติศาสตร์/
คุณธรรมจริยธรรม) 

2.  สนับสนุนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนของ สพป.นค.1   
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัล หรือผลงานที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
แต่ละโครงงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับกลุ่มจังหวัด  หรือระดับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล หรือผลงานที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
แต่ละโครงงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด หรือระดับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. 
 
************************************************************************************************* 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5.3  การส่งเสริมและการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ผู้รับผิดชอบ    นางชวนพิศ  ปรีดีวงษ์  / ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ 
 

เป้าหมาย   
          1.  คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยแยกเป็นขนาด  ดังนี้  
                     1.1  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  3  ขนาด   (เล็ก / กลาง / ใหญ่ )   
  1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน   3  ขนาด   (เล็ก / กลาง / ใหญ่ )   
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  1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน  3  ขนาด ( เล็ก / กลาง / ใหญ่ ) 
  2.  คัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
โดยแยกเป็นขนาด  ดังนี้ 
                     2.1  ระดับก่อนประถมศึกษา  จ านวน  3  ขนาด (เล็ก / กลาง / ใหญ่ )   
  2.2  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  3  ขนาด (เล็ก / กลาง / ใหญ่ )   
  2.3  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  3  ขนาด (เล็ก / กลาง / ใหญ่ )   
  3.  มีการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ 
 

งบประมาณ   จ านวน  20,000  บาท 
 กิจกรรม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ และแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนทราบโดยทั่วกัน 
2. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
3. สพป. รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนการประเมิน  
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ และออกประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ

โรงเรียนสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนด 
5. รวบรวมและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จากเกณฑ์ประเมินที่กรอกคะแนนและ 

ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อรายงานคณะกรรมการระดับจังหวัด 
6.  รายงานผลการประเมินคัดเลือกและจัดท าสรุปผลการประเมินทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียน  ตระหนักในความส าคัญของการศึกษา และมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในสังคม 
 2.   สถานศึกษาในสังกัด  ทุกระดับ  และทุกขนาด  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 

3. ได้นักเรียน  และสถานศึกษา เป็นตัวแทนของ สพป.นค.1 ในระดับจังหวัดเข้ารับการประเมิน
คัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9  (อุดรธานี  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร  หนองคาย  บึงกาฬ  และ
หนองบัวล าภู รวม  7  จังหวดั  25  เขตพ้ืนที่  ) 
 

************************************************************************************************** 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.5.4  ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประจ าปี 2559 
            (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน) 
 

ผู้รับผิดชอบ      นางชวนพิศ  ปรีดีวงษ์ / ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะ 
 

เป้าหมาย   
                1.  โรงเรียนและนักเรียนในสังกัด  สมัครเข้าประกวดคัดเลือก 
                2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทน ฯ   โรงเรียน จ านวน 1  โรงเรียน 
และนักเรียน  จ านวน  1  คน 
      3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกไปช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทน ฯ  ก่อนที่
คณะกรรมการในกลุ่มที่ 8  จะออกมาประเมิน  ( อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวล าภู บึงกาฬ   
รวม 6 จังหวัด 15 เขตพ้ืนที่ ) 
 

งบประมาณ     จ านวน  15,000  บาท 
 กิจกรรม 

1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมจัดส่งใบสมัครและรายละเอียด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลการเป็นตัวแทนของ สพป. 
3.  คณะกรรมการออกไปช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการจัดท าเอกสารและ

เตรียมการรอรับการประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         1.  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ปีการศึกษา 2559 
 2.  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  เป็นนักเรียนต้นแบบ  ปีการศึกษา 2559 
 3.  นักเรียนในสังกัดจะมีการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และการออม  อันจะส่งเสริมให้
นักเรียนในสังกัดมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด ารงชีพต่อไป 
 
************************************************************************************************** 
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กิจกรรม 2.6  งานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.1  เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายวีรพล  สารบรรณ  นายจีรศักดิ์  ปรีดีวงษ์   
นางจีรพรรณ  จเรรัชต์  
นายธีระศักดิ์  ค าด า        และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย    การประกวดสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านค่านิยม 12 ประการ ของ สพป.นค.1 

1. ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท าโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก  
12 ประการ และสามารถปฏิบัติได้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน 
 2.  โรงเรียนประธานเครือข่ายด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน จ านวน เครือข่ายละ  
1 โรงเรียน  ได้โรงเรียนต้นแบบด้านค่านิยมหลัก 12 ประการของ สพป.นค.1 
 

งบประมาณ   จ านวน  30,000  บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านค่านิยม 12 ประการ  
ปีการศึกษา 2559 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัดได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต และการด าเนินงานตามค่านิยม 12 ประการ 
 
************************************************************************************************** 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.2 การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
 
ผู้รับผิดชอบ   นายจิรศักดิ์ ปรีดีวงษ์  นางจีรพรรณ จเรรัชต์  นายธีระศักดิ์ ค าด า และคณะ 

เป้าหมาย   จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ จ านวน 200 คน เวลา 2 วัน 
 1. ประธานนักเรียนหรือตัวแทนกรรมการนักเรียน  โรงเรียนละ 1 คน รวม 158 คน 
 2. ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน เครือข่ายละ 2 คน จ านวน 15 เครือข่าย รวม 30 คน 
 3. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 10  คน 
 
งบประมาณ  จ านวน  50,000   บาท 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างาน/จัดท าระเบียบข้อบังคับคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียน จ านวน 
200 ชุด / จัดประชุม 
 กิจกรรมที่  2  ประชุมคณะท างาน/ออกประเมินและคัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้  ความเข้าใจและน าค่านิยม 12 ประการ มาเป็น
กระบวนการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกิจกรรมสภานักเรียน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
คุณภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีสภานักเรียนที่
เข้มแข็ง 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบสภานักเรียน
อย่างน้อย 2 โรงเรียน 
 

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

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.3   ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนเพื่ออนาคต 

ผู้รับผิดชอบ   นางจีรพรรณ  จเรรัชต์ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย   
      1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และทุพโภชนาการ
ของนักเรียน 
      2 .เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามโครงการนักเรียน
ไทยสุขภาพดีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานโดยยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และ
มาตรฐานทั้ง   5 ด้านของโรงเรียนนักเรียนไทยสุขภาพดี ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ, ด้านโภชนาการอาหารที่
ปลอดภัย, ด้านการ ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ, ด้านทันตสุขภาพ, ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนอย่าต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
 กิจกรรม 1  จัดอบรมพัฒนา/ศึกษาให้ครูอนามัยโรงเรียน จ านวน 160 คน 1 วัน 
 กิจกรรม 2  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
     1. โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี  
         2. นักเรียนในโรงเรียนในสงักัดทุกโรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ    
         3. ผู้เรียนนักเรียนในโรงเรยีนในสังกัดทุกโรง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น  
         4. นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีน้ าหนักและส่วนสูง รวมทั้งมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
     5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
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กิจกรรมย่อยที่ 2.6.4   ธนาคารขยะในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นางจีรพรรณ จเรรัชต์  และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย   

1. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2.  เพ่ือลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 
3. เพ่ือน าผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะ มาตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
4. เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน 

 

งบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท 
 กิจกรรม 1 จัดอบรมพัฒนา/ศึกษาให้ครู แนวทางการด าเนินงานธนาคารขยะ จ านวน 160 คน 1 วัน 
 กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบธนาคารขยะ/จัดท าเกียรติบัตร
ให้โรงเรียนที่ร่วมด าเนินโครงการและได้รับการพิจารณา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2. ปริมาณขยะของเสียอันตรายในโรงเรียนลดลง  และนักเรียนสามารถคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 
3.  โรงเรียนมีกองทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เกิดจากผลก าไรจากธนาคารขยะ 
4. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการขยะถูกต้องตามแนวโนบายของรัฐบาล โดยนักเรียนเข้ามามี

ส่วนร่วม ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเป็นรูปธรรม 

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

กิจกรรมย่อยท่ี  2.6.5  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและวันวชิราวุธ 
 

ผู้รับผิดชอบ   นายจิรศักดิ์ ปรีดีวงษ์  นายธีระศักดิ์ ค าด า นางจีรพรรณ จเรรัชต์  และคณะ 
 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ    
1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด สพป.นค 1  

สังกัด สพม.21 สังกัดเทศบาล สังกัดอาชีวศึกษา และลูกเสือชาวบ้าน 
2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้านจ านวน 1,800 คน 
เชิงคุณภาพ    
1. ลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 6 
2. ลูกเสือ มีทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีวินัย น้ าใจ เสียสละ สามัคคี 

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทยและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

งบประมาณ   จ านวน  40,000 บาท 
     กิจกรรมที่ 1 วันสถาปนาลูกเสือ ( 20,000 บาท ) 
ในปีงบประมาณ 2559 วันสถาปนาลูกเสือ สพป.นค.1 จ านวน 20,000 บาท (1 กรกฎาคม 2559) 
 กิจกรรมที่ 2 วันวชิราวุธ  ( 20,000 บาท ) 
ในปีงบประมาณ 2559 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สพป.นค.1 จ านวน 20,000 บาท (25 พฤศจิกายน 
2558)          
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. ลูกเสือ เนตรนารี  มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ิมข้ึน รู้จักการบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
2. ลูกเสือ เนตรนารี มีจิตส านึกในการกระท าประโยชน์ต่อสังคมในกิจกรรมต่างๆ มีน้ าใจ ความ 

เอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
3. ลูกเสือ เนตรนารี มีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ความรู้

เกี่ยวกับความส าคัญของวันสถาปนาลูกเสือ ความส าคัญของวันวชิราวุธ และสามารถเป็นพลังของแผ่นดิน 
 

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

กิจกรรมย่อยท่ี  2.6.6   จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.นค.1 
     

ผู้รับผิดชอบ  นายจิรศักดิ์  ปรีดีวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 

เป้าหมาย   
1. กีฬาประเภทฟุตบอล ในระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา 
2. กีฬาประเภทวอลเลย์บอล ( ชาย / หญิง ) ในระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา 

- นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา เต็มตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละคน  และเป็นตัวแทน 
ของเครือข่ายสถานศึกษาไปแข่งขันในระดับอ่ืนๆต่อไป 

- เริ่มจัดการแข่งขัน   1  -  30  ธันวาคม  2558 
 

งบประมาณ    จ านวน  200,000  บาท 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เวทีด้านกีฬา เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสถานศึกษาด้วยกันกัน 
 2.  นักเรียนในสังกัดได้พัฒนารูปแบบการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 
 3.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและสังคม 
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โครงการ 2   การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  
  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี  
คุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของการศึกษาไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 
12 ปี อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ด าเนินการเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเสมอภาค  ขยาย
โอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง  โดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้ารับ
การศึกษา เร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติทั่วไป เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ได้เข้าเรียน
ทุกคน และเพ่ิมโอกาสเด็กตกหล่นเข้าเรียน ส่งเสริมการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายทุกประเภท และการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนส่งเสริม และช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือ มีการส่งต่อและรับช่วงในการแก้ไข  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2557  โดยเฉพาะในข้อ 6 ก าหนดให้สถานศึกษา
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเกิดจิตส านึกรักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใ จหลักการของ
ประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการด าเนินงานโครงการ
ตามพระราชด าริโรงเรียนในสังกัดที่มีอยู่ให้ด าเนินการอย่างยั่งยืนต่อไปและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วไป    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมาย 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.  เร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติท่ัวไป เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ได้เข้าเรียน

ทุกคน  และเพ่ิมโอกาสเด็กตกหล่นเข้าเรียน 
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 3.  เร่งรัดและสนับสนุนให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ได้เข้าเรียนโดยให้
มีการจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน ในรูปแบบที่
เหมาะสม 

 4.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีคุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5.  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่ด าเนินการตามโครงการตามพระราชด าริ
โรงเรียนในสังกัดที่มีอยู่ให้ด าเนินการอย่างยั่งยืนต่อไปและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วไป 

 

งบประมาณ    

 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
จ านวน  800,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
2.1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 60,000 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

60,000 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้วยรักและห่วงใย 120,000 

2.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 2.4.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 
 2.4.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 50,000 
 2.4.3 สร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

       พระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

30,000 

 2.4.4 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 20,000 
 2.4.5 การด าเนินโครงการทุนการศึกษา 20,000 

2.5 งานคุณภาพการจัดการศึกษา  

 2.5.1 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็ก
ตกหล่น ออกกลางคัน และ จบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อ) 

15,000 

 2.5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 20,000 
 2.5.3 การส่งเสริมและการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล 

       พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

20,000 

 2.5.4 ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
       ประจ าป ี2559 (สพฐ.ร่วมกับ ธนาคารออมสิน) 

15,000 

2.6 งานกิจการนักเรียน  

 2.6.1 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา 30,000 
 2.6.2 การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 40,000 
 2.6.3 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนเพ่ืออนาคต 20,000 
 2.6.4 ธนาคารขยะในสถานศึกษา 20,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
2.6 งานกิจการนักเรียน (ต่อ)  

 2.6.5 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและวันวชิราวุธ  40,000 
 2.6.6 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.นค.1 200,000 
 รวมงบประมาณ 800,000 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี  ที่มีชื่อใน ทร.14  ได้เข้า เรียนก่อนประถมศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 
2. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับที่มีชื่อใน ทร.14  ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 

และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ร้อยละ 100 
3. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               

ทุกประเภทอย่างน้อยร้อยละ 95 
4. เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กไร้สัญชาติ ได้เข้าเรียนเพ่ิมข้ึน 
5. ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว 

สอดคล้องตามช่วงวัย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สพป.นค.1 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมเด็กเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา และเร่งรัดการเกณฑ์เด็กใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคบเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สพป.นค.1 โรงเรียนด าเนินการให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน             
เด็กไร้สัญชาติ ได้เข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สพป.นค.1 โรงเรียนสามารถสร้างความตระหนักให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เห็นความส าคัญของการศึกษาและตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ 
 4. สพป.นค.1 โรงเรียนมีวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทุกคน
ได้รับการดูแลจนจบการศึกษา  
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กิจกรรม 2.1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และ คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน 158 
เป็นหน่วยงานที่ขยายผลในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกมิติ  
โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ทุก
คนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ    จ านวน   60,000  บาท 
กิจกรรม     

   1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   2. ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   3. สนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น สถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ

พัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
   4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ          

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู มีรูปแบบ และแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างอย่างดี 
3. โรงเรียนทั่วไป ประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ และเป็น

แบบอย่างในการด าเนินงานส าหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัด 
4. สถานศึกษาพอเพียงที่มีความพร้อม ผ่านการคัดกรอง เพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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กิจกรรม 2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                  (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

ผู้รับผิดชอบ    นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และ คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ที่เข้าโครงการดังกล่าว มีการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงาน   

มีการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
2. โรงเรียนในสังกัด ได้เข้าเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช 

เป็นต้นแบบของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้   
3. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมโดยให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
4. ให้มีระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช พืชท้องถิ่นที่หายาก  สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
5. สรุปผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน 

 

งบประมาณ  จ านวน  60,000  บาท 
กิจกรรม  

1. สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ต่อเนื่องและพัฒนาโดยมีกิจกรรม
ด าเนินงานที่หลากหลาย  

2. ขยายผลการด าเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ิมข้ึน 
  3. คณะกรรมการออกติดตาม ประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนงาน และ กิจกรรมที่ได้
ด าเนินงาน 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครู นักเรียน และโรงเรียนสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าโรงเรียนที่ได้ด าเนินงานตาม 
    โครงการตามพระราชด าริฯ เพื่อน้อมน าสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

      2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนโดยการ  
บูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กิจกรรม  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้วยรักและห่วงใย 

ผู้รับผิดชอบ  นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ และ คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
        1.  โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าโครงการดังกล่าว เป็นต้นแบบของการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้  ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1   

2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้ง  4  โรงเรียน 
และจะต้องสรุปผลการด าเนินงานไว้ทุกปี 
     3.  สรุปผลการด าเนินงานรายงานผลทั้ง 4 โรงเรียน  
     4.  คณะท างานเข้าเฝ้าถวายรายงาน ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ผอ.สพป. / ผู้บริหารโรงเรียน / ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

งบประมาณ  จ านวน  120,000  บาท 
กิจกรรม   
     1.  ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนที่เข้าโครงการตามพระราชด าริ    ทั้ง 4  โรงเรียน 

      2.  โรงเรียนจัดท าแผนงาน  กิจกรรมที่จะต้องด าเนินงานให้ต่อเนื่องและพัฒนาการด าเนินงาน 
      3.  คณะกรรมการออกติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน และกิจกรรมที่ได้ด าเนินงาน 
ของโรงเรียนทั้ง  4  โรงเรียน 

4.   ประเมินโครงการด้วยรักและห่วงใย เพ่ือถวายรายงานผลการด าเนินงาน 
5.   จัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ฯ              

ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ในวันที่ 24 มีนาคม  2559  
      6.  สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานโดยจัดท าเป็นเอกสาร เพ่ือเสนอให้จังหวัดและสพฐ.  
      7.  คณะท างานเข้าเฝ้าถวายรายงาน และถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จ   
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ครู นักเรียน และโรงเรียนสร้างความ ตระหนักและเห็นคุณค่าโรงเรียนที่เข้า โครงการตาม

พระราชด าริฯ เพ่ือน้อมน า สู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

และคุณภาพของนักเรียน 
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โครงการ 3   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ                 

ที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2558  -  30  กันยายน  2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน เป็นทรัพยากรบุคคล ที่ส าคัญยิ่งที่จะขับเคลื่อนน าไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จได้  

ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และความรอบรู้ให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ตลอดทั้ง
ระเบียบปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติงาน มีทัศนะเจตคติที่ดีต่อวิชาอาชีพ จิตบริการ จิตสาธารณะ คุณธรรม 
จริยธรรม และสมควรได้รับสิทธิและประโยชน์อันพึงได้รับ สร้างขวัญก าลังใจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้            
รับมอบ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ทางราชการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน 
1. มีทักษะ มีสมรรถนะและความรอบรู้ น าไปปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 2. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง พร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล   

3. ยึดมั่นและตระหนักในหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าไปประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมาย 
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี  
          2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ ทันและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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งบประมาณ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
จ านวน  800,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
3.1 การจัดท าแผนพัฒนาคนเองรายบุคคล (ID-PLAN) ส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
30,000 

3.2 พัฒนาสมรรถนะเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
ลูกจ้างใน สพป.นค.1 (Organization Development : OD) 

243,200 

3.3 พัฒนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าใกล้เกษียณอายุราชการ (แสดงมุฑิตาจิต) 346,800 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน                  

ด้วยระบบ TEPE Online  
50,000 

3.5 การให้บริการคัดส าเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 20,000 
3.6 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

30,000 

3.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

30,000 

3.8 การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู ตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน  

30,000 

3.9 พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 

 รวมงบประมาณ 800,000 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาแล้ว  

1.1 มีความรู้ ความสามารถพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 ประพฤติและปฏิบัติตนดี มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม น าไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมกับการเป็นเจ้าที่ของรัฐที่ดี 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะและสมรถนะ สามารถพัฒนาตนเองและ 
งานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติและปฏิบัติตนดี มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ประจักษ์ 
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กิจกรรม 3.1  การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID – PLAN) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร                           

ทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางศศิญา ศรีธนบุตร   

เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในส านักงาน จ านวน 68 คนดังนี้ 

1. ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป.      จ านวน    7    คน 
2. ผู้อ านวยการกลุ่ม     จ านวน    7    คน 
3. ศึกษานิเทศก์     จ านวน    17  คน 
4. ข้าราชการในส านักงานฯ    จ านวน    37  คน 

เชิงคุณภาพ : พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน 

งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. จ านวนผู้จัดท า ID Plan มีจ านวน ร้อยละ 100  
2. สามารถน าผลของการจัดท า ID Plan มาใช้ในการวางแผนการจัดอบรมได้เป็นอย่างดี 

 

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

กิจกรรม 3.2 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ในการปฏิบัติงานของ   
     ข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.นค.1 (Organization Development : OD) 

ผู้รับผิดชอบ  นางศศิญา ศรีธนบุตร 

เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ : บุคลากรในส านักงาน จ านวน 88 คนดังนี้ 

  1.  ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป.      จ านวน    7    คน 
  1.  ผู้อ านวยการกลุ่ม     จ านวน    7    คน 
  1.  ศึกษานิเทศก์      จ านวน    17  คน 
  1.  ข้าราชการในส านักงานฯ    จ านวน    37  คน 
  1.  ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายเดือน           จ านวน    20  คน 

เชิงคุณภาพ : ข้าราชการและลูกจ้าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และมีแนวคิดใหม่
ในการให้บริการ 
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งบประมาณ    จ านวน  243,200 บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

ระดับความส าเร็จการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 

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

 

กิจกรรม 3.3   พัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าใกล้เกษียณอายุราชการ (แสดงมุทิตาจิต)                              

ผู้รับผิดชอบ   นางศศิญา ศรีธนบุตร  

เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ    

1. ผู้เกษียณอายุราชการ            จ านวน 115 คน  
2. ผู้ติดตามผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ (คนละ 1 ท่าน)  จ านวน 115 คน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน 115 คน 
4. ข้าราชการและบุคลากรใน สพท.นค.1   จ านวน   50 คน 
5. ผู้ได้รับเชิญร่วมงาน     จ านวน   20 คน 

ฯลฯ 
 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการและบุคลากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
                                                                             
งบประมาณ       จ านวน  346,800 บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

          บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความภาคภูมิใจในเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน                  
                ด้วยระบบ TEPE Online  

ผู้รับผิดชอบ   นางศศิญา ศรีธนบุตร 

เป้าหมาย      พัฒนาครูทุกคนเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือก้าวสู่อนาคตชาติ 

งบประมาณ    จ านวน  50,000 บาท 

กิจกรรม :  ประชุมสัมมนาท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด               
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ     ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

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

 

กิจกรรม 3.5   การให้บริการคัดส าเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

ผู้รับผิดชอบ  นางพูนสวัสดิ์ ชาฎา           
นางธิดาวรรณ  อาจมุงคุณ  

        นายศิริศาสตร์ สีต่างค า  
เป้าหมาย  
      1. เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องขอคัดส าเนาทะเบียน-          
ประวัติได้ 
      2. เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ         
ศึกษาได้ 

     3. เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถบันทึกผลการพิจารณาค าร้องขอคัดส าเนาทะเบียนประวัติเข้าสู่ระบบได้ 
     4. เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถยื่นค าร้องขอคัดส าเนาทะเบียนประวัติได้รับการแจ้งผลการพิจารณาค าร้อง

ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์แอดเดรสที่แจ้งไว้ 
      5. เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดส าเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ได้ 

     6. เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลประวัติการยื่นค าร้องขอคัดส าเนา
ทะเบียนประวัติของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงานภายใต้สังกัด 
 
งบประมาณ   จ านวน   20,000  บาท 

กิจกรรม : จัดท าคู่มือการขอคัดส าเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขยายผลให้ความรู้ในการยื่นค าร้องขอคัดส าเนาฯ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
     1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นค าร้องขอคัดส าเนาทะเบียนประวัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     2. ความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    3. สามารถดาวน์โหลดส าเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
 

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

 

กิจกรรม 3.6   การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                 และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

ผู้รับผิดชอบ   นางพูนสวัสดิ์  ชาฎา   นายศิริศาสตร์  สีต่างค า  

เป้าหมาย  
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน ได้พัฒนาตนเองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรา  38 ข (1)(2)  ภายในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

งบประมาณ จ านวน  30,000   บาท 

- งบสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น คณะกรรมการด าเนินงานทุกคณะ 
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดท าข้อสอบและกรรมการก ากับห้องสอบ ทุกคณะ 
4. ค่าวัสดุ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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กิจกรรม  3.7        การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบ   นางพูนสวัสดิ์  ชาฎา   นายศิริศาสตร์  สีต่างค า  

เป้าหมาย  
 เพ่ือให้ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา 
พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรคืนอัตรา
ข้าราชการครูจากผลการเกษียณอายุราชการ และการเกษียณอายุก่อนก าหนด   
 

งบประมาณ จ านวน  30,000  บาท 
  - งบสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น คณะกรรมการด าเนินงานทุกคณะ 
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดท าข้อสอบและกรรมการก ากับห้องสอบ ทุกคณะ 
4. ค่าวัสดุ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือมเีหตุพิเศษ 
 

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

กิจกรรม 3.8     การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนคร ูตามโครงการคืนครู 
           ให้นักเรียน  
 

ผู้รับผิดชอบ   นางพูนสวัสดิ์  ชาฎา   นายศิริศาสตร์  สีต่างค า  

เป้าหมาย  
 เพ่ือให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครูให้นักเรียน ตามโครงการคืนครู    
ให้นักเรียน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี  
 

งบประมาณ จ านวน  30,000  บาท 
 - งบสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น คณะกรรมการด าเนินงานทุกคณะ 
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดท าข้อสอบและกรรมการก ากับห้องสอบ ทุกคณะ 
4. ค่าวัสดุ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 
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กิจกรรม 3.9        พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางพูนสวัสดิ์  ชาฎา  นายศิริศาสตร์  สีต่างค า 

 เป้าหมาย  
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา            

ได้ย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
- งบสนับสนุนการด าเนินงาน 
1.  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการด าเนินงานทุกคณะ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา 
ได้ย้ายและแต่งตั้งตามต าแหน่งว่าง 
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กิจกรรม 4.8  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ นายมติชน  มูลสูตร และคณะ 

เป้าหมาย เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กร 
  กิจกรรมที่  1  การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
  กิจกรรมที่  2  การจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหนองคาย 
                                       เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  กิจกรรมที่  3  การประชุม รอง ผอ.สพป.นค. 1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.นค. 1  
           เพ่ือเน้นการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม ภายใน สพป.นค.1 
  กิจกรรมที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 
           4.1  ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษาในหน่วยงาน  
           4.2  ผลิตสื่อวิทยุ / โทรทัศน์ / สื่อมวลชน / แถลงข่าว 
           4.3  จัดท า VTR เผยแพร่กิจกรรมเด่นโรงเรียน  
  กิจกรรมที่  5  ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 

  กิจกรรมที่  6  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 

งบประมาณ  จ านวน  146,100 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
  กิจกรรมที่  1  การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
              งบประมาณ  41,100 บาท 
  กิจกรรมที่  2  การจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหนองคาย 
                                       เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
              งบประมาณ  30,000  บาท 
  กิจกรรมที่  3  การประชุม รอง ผอ.สพป.นค. 1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.นค. 1  
           เพ่ือเน้นการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม ภายใน สพป.นค.1 
             งบประมาณ  12,000  บาท 
  กิจกรรมที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 
           4.1  ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษาในหน่วยงาน  
           4.2  ผลิตสื่อวิทยุ / โทรทัศน์ / สื่อมวลชน / แถลงข่าว 
           4.3  จัดท า VTR เผยแพร่กิจกรรมเด่นโรงเรียน  
               งบประมาณ  38,000  บาท 
  กิจกรรมที่  5  ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
              งบประมาณ  10,000 บาท  
  กิจกรรมที่  6  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 
              งบประมาณ 15,000  บาท 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  หน่วยในสังกัด สพป.นค.1 / หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหนองคาย / 
โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 มีการร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา และทิศทางบริหารร่วมกัน 
  2.  สพป.นค.1 มีการประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกองค์กร ทุกรูปแบบ มีคุณภาพ ทันสมัย  
ทั้งแผ่นพับ / เอกสาร และ ทาง Website 
 3.  ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี 
 4.  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง สพป.นค.1 และหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน 
 
 
************************************************************************************************* 
 
 
กิจกรรม 4.9  ประกวดสถานศึกษา “น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน” 
 
ผู้รับผิดชอบ นายมติชน  มูลสูตร   และคณะ 
 
เป้าหมาย สพป.นค.เขต 1 กับ โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.เขต 1  
           1.   จัดประกวดสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์ “น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน” 
  2.   สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาละ 3 โรงเรียน 
 
งบประมาณ   จ านวน   50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
   ค่าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  สพป.นค.เขต 1 เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ทั้งภายนอกและภายใน           
ให้น่าอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน 
  2.  เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง สพป.นค.เขต 1 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน 
 3.  สถานศึกษาในสังกัด สพป.นค.เขต 1 มีขวัญและก าลังใจการการพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ 
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กิจกรรม 4.10  พัฒนาประสิทธิภาพของลูกจ้าง สพป.นค.1  

ผู้รับผิดชอบ นายมติชน  มูลสูตร   และคณะ 
 
เป้าหมาย ก าหนดกิจกรรมภายใน สพป.นค.เขต 1 ร่วมกัน  
                     1.   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     
                     2.   ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
  3.  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ     
 
งบประมาณ   จ านวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง สพป.นค.เขต 1 
   งบประมาณ 40,000  บาท 
  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
 2.  ลูกจ้าง สพป.นค.1 มีความสามัคคี สมานฉันท์ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  
 
************************************************************************************************* 

 
กิจกรรม 4.11 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ  นายอัมพร  พินะสา  และคณะ 

เป้าหมาย   
 1. จัดสรรเป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปราชการ 
 2.  จัดสรรเป็นงบด าเนินงานส าหรับโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่นอกจากภาระงานปกติและ
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 

 
งบประมาณ  จ านวน    1,159,390  บาท  
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ สพฐ. และของรัฐบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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โครงการ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 3  สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ 
เป้าประสงค์ที่ 4  หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน    

การบริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  กลุ่มนโยบายและแผน 
  กลุ่มอ านวยการ 
   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน  2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 6 อ าเภอของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ 
สังคม โพธิ์ตากและสระใคร ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า ความหลากหลายของบริบทและปัจจัย
การท างาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนา          
ที่แตกต่างกันและมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดย
เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และมีระบบการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการรองรับระบบงานสารสนเทศของหน่วยงาน รวมถึงการ
ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการพัสดุ 
การเงิน การบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารงาน และด าเนินการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถบริหารจัดการด้านการพัสดุ การเงิน และ 

การบัญชี ได้อย่างถูกต้อง จ านวน 158 โรงเรียน 15 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

2. พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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3. สพป.นค.1 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

งบประมาณ 

 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
จ านวน  2,010,090  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

4.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีของโรงเรียน 100,000 
4.2 การตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม ตลอดทั้งพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบ
ภายในให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 

40,000 

4.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 30,000 
4.4 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 100,000 
4.5 ติดตามผลการด าเนินงานของ สพป.นค.1 65,100 
4.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของ สพป.นค.1  76,500 
4.7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 203,000 
4.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 146,100 
4.9 ประกวดสถานศึกษา "น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน" 50,000 
4.10 พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้าง สพป.นค.1 40,000 
4.11 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน  1,159,390 

รวมงบประมาณ 2,010,090 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2. การด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของ สพฐ. กระทรวง และ 

รัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สพป.นค.1 และโรงเรียน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
5. สพป.นค.1 ผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีเยี่ยมข้ึนไปร้อยละ 90 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและร่วมมือกัน 
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

2. สพป.นค.1 และโรงเรียน สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สพป.นค.1 และโรงเรียน สามารถติดต่อสื่อสารและให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานแก่ 

โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
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กิจกรรม 4.1  พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีของโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ   นายสวัสดิ์ มูลศรี  นายชุมพล พงษากลาง  นางพูลสมบัติ พัสดร และคณะ 

เป้าหมาย   
สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  สามารถบริหารจัดการด้านการพัสดุ  การเงิน 

การบัญชี ได้อย่างถูกต้อง จ านวน 158 โรงเรียน 15 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
- อบรมส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีโรงเรียน 330 คน 2 วัน 

 

งบประมาณ    จ านวน  100,000  บาท 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯลฯ 
 

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

กิจกรรม 4.2    การตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม ตลอดทั้งพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายในให้มีความ
เข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นางพูลสมบัติ  พัสดร       นางอุมาพร  พัฒผล 
 
เป้าหมาย   
      ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 โรงเรียน (เป็นสถานศึกษาท่ียังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข) 
 
งบประมาณ    จ านวน  40,000  บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. คณะท างานเครือข่ายการตรวจสอบภายในครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา และ 

สพป.นค.1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารงบประมาณ  
2. สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองท่ีดี 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และท าให้ศักยภาพการจัดการเรียน

การสอนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และสนองตอบในส่วนที่ดีขึ้น 
4. โรงเรียนมีความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
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กิจกรรม 4.3  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบ  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  น.ส.ภาวิณี  คณิตประเสริฐ 
 
เป้าหมาย   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน  200  เล่ม 
 
งบประมาณ  จ านวน    30,000  บาท 

1. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 200 เล่ม ๆ ละ 120 บาท 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1.  การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.  ภารกิจตามแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

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

กิจกรรม 4.4  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  น.ส.ภาวิณี  คณิตประเสริฐ 
 
เป้าหมาย    

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  95  คน  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  สร้างความเข้มแข็งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 27 ศูนย์ 
3.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
4.  ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการโรงเรียนขนาดเล็กมีความเชื่อม่ันมากข้ึน 

 
งบประมาณ  จ านวน   100,000  บาท 

1. ประชุมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์การเรียน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. นักเรียนได้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ ระเบียบวินัยหลายโรงเรียน เป็นการเรียนรู้การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
3.  ครูสามารถช่วยสอนในบางชั้นในกรณีท่ีโรงเรียนครูขาดแคลนไม่ครบชั้นเรียน 
4.  ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
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กิจกรรม 4.5  ติดตามผลการด าเนินงานของ สพป.นค.1 

ผู้รับผิดชอบ   นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  นางพรรณี  หินวรรณ 

เป้าหมาย  
1. เพ่ือสนับสนุนการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน ของ สพป.นค.1 

และโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 158 โรงเรียน กับ 2 สาขา                                      
2.  มีเครื่องมือเพ่ือรองรับการตรวจติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   

 3.  มีเครื่องมือและแผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ของ สพป.นค.1 และโรงเรียน
ในสังกัด 158 โรงเรียน กับ 2 สาขา 
 
งบประมาณ   จ านวน  65,100  บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
  1.  มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน                                 
  2.  ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน สถานศึกษา               
และเปน็แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้การด าเนินงานจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น                 
  3.  น าผลการประเมินการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางการ                   
วางแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
************************************************************************************************** 

กิจกรรม 4.6   ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพป.นค.1  

ผู้รับผิดชอบ   นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  นางสาวนัฎชญารัตน์  อัปการัตน์ 

เป้าหมาย    
1. ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน สพป.นค.1 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษาในสังกัด  

สพป.นค.1  จ านวน 158 โรงเรียน  
       3. รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.นค.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559    

 

งบประมาณ   จ านวน  76,500  บาท  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
 1. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                                
พ.ศ. 2559 
                 2. รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.นค.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ านวน 400 เล่ม 
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กิจกรรม 4.7  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฤตินันท์ บุญกอง  และคณะ 

เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1  สพป.นค.1 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศแก่
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง 

1. ค่าเช่าพื้นที่และโดเมน เว็บไซต์ สพป.นค.1 และศูนย์ปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(AOC) และ e-office 

2. การบ ารุงรักษาและดูและ Sever และระบบเครือข่าย 
 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ สพป.นค.1 
อบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประกอบด้วย Data 
Management Center, Obec, M-Obec, B-Obec, Schoolmis อบรม 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จ านวน 160 โรงเรียน โรงเรียน ละ 1 คน จ านวน 160 คน 

 

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Source Center :DSC) ภายใน สพป.นค.1 
ส่วนที่ 1 : งานศึกษาระบบและออกแบบระบบ Data Source Center โดยมีลักษณะการด าเนินงาน 
    ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการศึกษาและรวมรวมข้อมูลโครงสร้างระบบพ้ืนฐานเดิม 
 2. น าผลการการศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ 
  2.1 ออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่เพ่ือพัฒนาระบบ Data Source Center 
    2.1.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 
    2.1.2 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน 
   2.2 ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่เคยจัดเก็บเลย และมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บ 
   2.2.1 ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 
   2.2.2 ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีการจัดเก็บแล้วทุกระดับหน่วยงาน  
  3.1วิเคราะห์วิธีการในการให้สามารถโอนถ่ายการจัดเก็บได้ใน  Data Source Center 
  3.2 วิเคราะห์ วิธีการที่จะสามารถลิงค์การใช้ข้อมูลกับหน่วยงานจัดเก็บแล้วนั้น ๆ 
 4.  จัดท ารายงานผลการศึกษาเป็นรูปแบบรายงาน 
 5. น าเสนอรายงาน 
ส่วนที่ 2 : งานติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ Data Source Center 
 1. ด าเนินการศึกษาอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้งไว้แล้ว 
 2. ปรับแต่งค่าการท างานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายให้เอ้ือต่อระบบ Data Source Center 
 3. ปรับแต่งค่าการท างานอุปกรณ์ Firewall เอ้ือต่อระบบ Data Source Center 
 4.  ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับบันทึกข้อมูลที่ยังไม่มี ไม่เคยจัดเก็บ เข้าใน Data Source 
Center 
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 5.  ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เข้าใน Data Source Center 
 6. ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับโอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล เข้าใน Data Source Center 
ส่วนที่ 3 : จัดฝึกอบรมแกเ่จ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ Data Source Center 
 1. จัดท าคู่มือการตั้งค่า การควบคุมการใช้งาน การตรวจสอบและดูแลระบบฯให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแล
(Administrator) จ านวน 2 ชุด 
 2.  ด าเนินการฝึกอบรมการดูแลอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ดูแล(Administrator) จ านวน 1 คอร์ส  
ระยะเวลา 1/2 วัน 
 3. จัดท ารายงานสรุปรายละเอียดโครงการพร้อมส่งมอบแก่ สพฐ. 
 4. น าเสนอรายงานสรุปโครงการต่อ ผอ.สพป.นค.1 

 

กิจกรรมที่ 4  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุม อบรม พัฒนาครูและบุคลากร                        
(การลดภาระงานครู) 
 อบรมการใช้โปรแกรม Social Media และการประชุมผ่านระบบ Conference เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
ระหว่าง สพป.กับโรงเรียน จ านวน 160 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 320 คน 
 
งบประมาณ   จ านวน   203,000  บาท    

กิจกรรมที่ 1  สพป.นค.1 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศแก่
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง   งบประมาณ   50,000  บาท 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ สพป.นค.1 
อบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประกอบด้วย Data 
Management Center, Obec, M-Obec, B-Obec, Schoolmis อบรม 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จ านวน 160 โรงเรียน โรงเรียน ละ 1 คน จ านวน 160 คน งบประมาณ   53,000  บาท 

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Source Center :DSC) ภายใน สพป.นค.1 
งบประมาณ  50,000  บาท 

กิจกรรมที่ 4  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุม อบรม พัฒนาครูและบุคลากร                        
(การลดภาระงานครู)     งบประมาณ  50,000  บาท  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. สพป.นค.1 และโรงเรียนในสังกัด สามารถติดต่อสื่อสาร และให้บริการระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานแก่โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 2. สพป.นค.1 และโรงเรียนในสังกัด จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเป็นปัจจุบัน มีฐานข้อมูล
กลาง ทั้งระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ที่สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
 3. สพป.นค.1  มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เช่น 
คลังข้อมูลสารสนเทศ คลังข้อสอบ คลังสื่อการเรียนการสอน ให้บริการแก่บุคลากรและครูโรงเรียนในสังกัด           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง 
 4. สพป.นค.1 และโรงเรียนในสังกัด มีช่องทางในการสื่อสารและใช้ประโยชน์ในการใช้ Social Media 
และการประชุมผ่านระบบ Conference ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานได้ 
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โครงการ 5   การบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4   หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

การบริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน  2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 3,000,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน                  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการ
บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณส าหรับใช้ใน 
การบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน               
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
เป้าหมาย 
 เพ่ือให้ สพป.นค.1 ด าเนินงานตามนโยบายบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรมเพ่ือด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

5.1  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2  การประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
5.3  การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 
งบประมาณ 
 จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน (งบบริหารส านักงาน)    
จ านวน 3,000,000 บาท 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรใช้ตรงตามภารกิจและเพียงพอ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  สามารถบริหารจัดการส านักงานในด้าน
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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กิจกรรม 5.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  นางจิราพร  กตารัตน์ 
 

เป้าหมาย    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถด าเนินการบริหารส านักงานใน
ด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

งบประมาณ  จ านวน  3,000,000  บาท 
 

แผนการ        
ใช้จ่าย

งบประมาณปี 
พ.ศ.2559 

แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ แผนการใช้จ่าย 
ปี พ.ศ.2559 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,898,180     
1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กพท. 55,000 13,750 13,750 13,750 13,750 

2 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามของ สพป.(กตปน.) 

25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
5 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 178,180 44,545 44,545 44,545 44,545 
7 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
8 ค่าชดเชยน้ ามัน 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
9 ค่าวัสดสุ านักงาน 430,000 107,500 107,500 107,500 107,500 
10 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
11 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
12 ค่าใช้สอยในการบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
14 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ดิจติอลรวมค่าพมิพ์ 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 
ข ค่าสาธารณูปโภค 678,460     
1 ค่าไฟฟ้า 518,460 129,615 129,615 129,615 129,615 
2 ค่าน้ าประปา 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
ค ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 423,360     
1 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวของ สพป. 

รวมประกันสังคม จ านวน 3 อัตรา 
423,360 105,840 105,840 105,840 105,840 

รวม 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรใช้ตรงตามภารกิจและเพียงพอ 
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กิจกรรม 5.2 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
ผู้รับผิดชอบ  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  นางฉลวย  เถื่อนหมื่นไวย 
 
เป้าหมาย     

 1.  จัดประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีละ 5 ครั้ง   
 2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง  ยุบรวม  ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด 

3.  พิจารณาประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  และการจัดสรร 
โอกาสทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ  ให้ได้เข้าเรียนต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ 
                4.  พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. 
                5.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
งบประมาณ     จ านวน   55,000  บาท 

  1.  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    
 2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

                    3.  ค่าพาหนะคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
      4.  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

        5.  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ     
  1.  ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการได้
อย่างถูกต้อง 
                 2.  การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
                 3.  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง        
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กิจกรรม 5.3   การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการ  
  ก.ต.ป.น. 
 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรภพ  วงศ์โยธา  นางมติภา  ชัยชิต 
 
เป้าหมาย 

1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จ านวน  
20 คน  3 เดือน/ครั้ง  รวม 4 ครั้ง 

2. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จ านวน 50 เล่ม 

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1 

 
งบประมาณ     จ านวน  25,000 บาท  ดังนี้ 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ    
           2.  จัดประชุมคณะท างานสรุปผลด าเนินงาน 2 วัน      
           3.  ค่าวัสดุและจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 50 เล่ม  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

2. มีระบบรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีการรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย          
เขต 1 และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 

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



    
 

 

ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

กระบวนการนาํแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก            
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือกําหนดกลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจําปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  6. สร้างกลไกขบัเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี การบริหารงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการดําเนินงาน             
จักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
การดําเนินการตามแผน 
 1. ในการดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเป็นต้องมี 
การจัดทําตัวช้ีวัด เพ่ือให้การพัฒนาดําเนินไปสู่เป้าหมายให้เป็นผลสําเร็จ การจัดทําตัวช้ีวัดจึงเปรียบเสมือนตัว
บ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่
หน่วยงานวางไว้หรือไม่  การใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มทุนคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด และควรจะดําเนิน
โครงการดังกล่าวต่อไปหรือไม่  ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้
นําเป้าหมายความสําเร็จและตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดมาใช้
เป็นเคร่ืองมือวัดความสําเร็จ โดยจําแนกตามกลยุทธ์   
  2. จัดการประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนฯ เพ่ือรับทราบนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
  3. ประชุมทําความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษารับทราบนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาจัดทํากิจกรรม/โครงการเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ต่อไป 
  4. ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียน ครูและการจัดการเรียนสอน โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งต้องประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องมีการ
ทบทวนการดําเนินงานเพ่ือให้แผนประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ที่  495 / 2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
............................................. 

 

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามกลยุทธ์ 
และจุดเน้น นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  

 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
กลยุทธ์และจุดเน้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 

 1.  คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1             ประธานกรรมการ 
1.2  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1      กรรมการ 
1.3  ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   กรรมการ 
1.4  หัวหน้ากลุ่มงาน ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการ 
1.5  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง   ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ/เลขานุการ 
1.6  น.ส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7  นางฉลวย  เถื่อนหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8  นางพรรณี  หินวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.9  นางจิราพร  กตารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  

1.10  น.ส.นัฎชญารัตน์  อัปการัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
1.11  นายอภิศักด์ิ  พันจําปา  พนักงานราชการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1.  พิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1   

   2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนงาน/งาน/โครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์  และ
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 

   3.  พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  
      
    
           / 2. คณะทํางาน ... 
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2. คณะทํางานจัดทําร่างแผน และจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 
2.1  นายวริทธิ  จันทามี             ประธานคณะทํางาน 
   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
2.2  น.ส.ฤตินันท์  บุญกอง ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คณะทํางาน 
2.3  นางฉลวย  เถื่อนหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
2.4  นางพรรณี  หินวรรณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 

 2.5  นางจิราพร  กตารัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน    
2.6  น.ส.นัฎชญารัตน์  อัปการัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 

 2.7  นายอภิศักด์ิ  พันจําปา  พนักงานราชการ     คณะทํางาน 
 2.8  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                คณะทํางาน/เลขานุการ  
 2.9  น.ส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน/ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่   จัดทําร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดที่ 1 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แล้วเสร็จ 
 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และรายงานผล         
ให้ทราบต่อไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่    13    เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.2558 
 
 

(นายอัมพร  พินะสา) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 


