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คํานํา 
 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ได้กําหนดนโยบายและวางกรอบมาตรการ เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จตามการขับเคลื่อนนโยบาย             
ด้านการศึกษาของรัฐบาล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลัก รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนที่ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 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 
 



 
   
อํานาจหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ต้ังขึ้น           
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 33 วรรค
สอง“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา กําหนด เขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบ่งเป็น          
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้แบ่งส่วน
ราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 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 รวมท้ังบุคคล 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 ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 

สพป.นค.1 

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 และ
อําเภอสระใคร 
 

    ภาพแสดงเขตบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ต้ังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 
         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) เว็บไซต์ 
www.nkedu1.go.th 
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ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา  
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จํานวน  6  อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม 
อําเภอโพธ์ิตาก และอําเภอสระใคร มีจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ี 

 
          ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2559 
 
ตารางที่ 1  จํานวนโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  

 

ระดับทีเ่ปิดสอน จํานวนโรงเรียน (โรง) 
อนุบาล - ประถมศึกษา 123 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 26 
ประถมศึกษา 8 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 1 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

รวมทั้งสิน้ 159 
 

ตารางที่ 2  จํานวนโรงเรียนเอกชนในกํากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              หนองคาย เขต 1 จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  
 

ระดับทีเ่ปิดสอน จํานวนโรงเรียน (โรง) 
อนุบาล 9 
อนุบาล - ประถม 3 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 3 
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

รวมทั้งสิน้ 16 
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ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถมศึกษา 4,185 
ประถมศึกษา 16,652 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,165 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 71 

รวมท้ังสิ้น 23,073 
 
ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกํากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              หนองคาย เขต 1  จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถมศึกษา 2,261 
ประถมศึกษา 3,218 
มัธยมศึกษาตอนต้น 624 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 28 

รวมทั้งสิน้ 6,131 
 

ตารางที่ 5  จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
              ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1   

 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 137 
รองผู้อํานวยการ 16 
ข้าราชการครู 1,371 
พนักงานราชการ 29 
ลูกจ้างประจํา 65 
ลูกจ้างช่ัวคราว 208 

รวมทั้งสิน้ 1,826 
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ตารางที่ 6  จํานวนบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในกํากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้รับใบอนุญาต 16 
ผู้จัดการ 10 
ผู้อํานวยการ 10 
ครู 254 
บุคลากรทางการศึกษา 7 
พ่ีเลี้ยง 48 
ครูที่ยังไม่ได้บรรจุ 71 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  123 

รวมทั้งสิน้ 539 
 
ตารางที่ 7  จํานวนบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการ - 
รองผู้อํานวยการ 7 
ศึกษานิเทศก์ 17 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 48 
ลูกจ้างประจํา 13 
ลูกจ้างช่ัวคราว 7 
แม่บ้าน 1 
ยาม 2 

รวมทั้งสิน้ 95 
 
 



 

ตารางที่ 8  จํานวนเด็กพิการ จําแนกตามประเภทความพิการ 

ระดับ
ชั้น 

 ประเภทความพิการ  

 รวมทั้งสิ้น  
 1. บกพร่องทางการเห็น  2. บกพร่องทางการได้

ยิน   3. บกพร่อง
ทาง

สติปัญญา  

 4. บกพร่อง
ทางร่างกาย 
หรือการ

เคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  

 5. บกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ 

 6. บกพร่อง
ทางการพูด
และภาษา  

 7. บกพร่อง
ทาง

พฤติกรรม
หรืออารมณ์ 

 8. ออทิสติก  9. ความ
พิการซ้อน  

 10. ไม่
ระบุ

ประเภท
ความ
พิการ   บอด   เลือนราง  หูหนวก   หูตึง  

 ช   ญ   ช  ญ  ช  ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช   ญ   ช  ญ  ช   ญ  รวม 
อ. - - 1 1 - 1 - - 3 3 2 2 9 5 5 - 5 3 4 1 3 1 - - 32 17 49 
ป.1 - - - 1 - - - 1 1 3 2 2 227 89 5 - 1 1 15 1 1 5 - - 252 103 355 
ป.2 - - - - 1 - - - 8 - 3 4 296 109 1 - 2 - 2 1 2 1 - - 315 115 430 
ป.3 - - 1 2 - - - - 7 7 3 1 385 155 3 2 6 1 3 - 2 3 - - 410 171 581 
ป.4 - - - - - - - - 7 3 1 2 323 146 - - 4 1 4 - 6 1 - - 345 153 498 
ป.5 - - - - 1 1 - - 10 5 2 3 394 124 2 1 8 - 6 - 1 - - - 424 134 558 
ป.6 - - - - - - - 1 12 8 2 5 464 141 4 - 3 - - 1 4 4 - - 489 160 649 
ม.1 - - - - - - - - 5 2 2 - 91 15 - - - - - - 2 1 - - 100 18 118 
ม.2 - - - - - - - - 1 1 4 - 84 11 - - - - - 1 - - - - 89 13 102 
ม.3 - - - - - - 1 5 2 4 1 62 10 - - - - - - - 1 - - - 15 71 86 
ม.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ม.5 - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 1 3 
ม.6 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 
รวม - - 2 4 2 2 1 7 56 36 22 81 2,286 796 20 3 29 6 34 5 22 16 - - 2,474 956 3,430 
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       ข้อมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงชัน้ที่ 2  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนาการ 
ภาษาไทย 48.03 52.19 4.16 
คณิตศาสตร์ 41.10 37.91 -3.19 
วิทยาศาสตร์ 41.74 40.21 -1.53 
สังคมฯ 47.76 45.6 -2.16 
ภาษาอังกฤษ 36.54 30.79 -5.75 

เฉลี่ยรวม 43.03 41.34 -1.69 
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ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงชัน้ที่ 3  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนาการ 
ภาษาไทย 41.91 41.97 0.06 
คณิตศาสตร์ 27.41 23.81 -3.60 
วิทยาศาสตร์ 34.19 31.70 -2.49 
สังคมศึกษา 43.40 44.21 0.81 
ภาษาอังกฤษ 26.46 26.57 0.11 

เฉลี่ยรวม 34.67 33.65 -1.02 
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ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงชัน้ที่ 4  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ค่าพัฒนาการ 

ภาษาไทย 43.07 43.84 0.77 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 38.07 32.00 -6.07 
ภาษาอังกฤษ 19.62 21.34 1.72 
คณิตศาสตร์ 21.90 19.05 -2.85 
วิทยาศาสตร์ 31.07 28.28 -2.79 

รวมเฉลี่ย 30.75 28.90 -1.85 
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ผลการดําเนนิงาน 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักและความมุ่งมั่น          
ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหาร เพ่ือผู้เรียน           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดําเนินการบริหารจัดการ             
ในระดับเขตพ้ืนที่  และมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จุดเนน้ด้านผูเ้รียน 
 1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน 
ที่เข้ารับการ
ประเมิน 

จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย (คน) 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติ 

ปัญญา 
อนุบาล 1 2,004 1,855 1,906 1,909 1,794 
อนุบาล 2 2,154 2,048 2,068 2,089 1,955 

รวม 4,158 3,903 3,974 3,998 3,749 
 
 ในปีการศึกษา 2558  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ดังน้ี 
  (1)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน จํานวน.  3,636  คน 
  (2)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน จํานวน     263  คน 
  (3)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 2 ด้าน จํานวน     128  คน  
  (4)  ผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 1 ด้าน จํานวน      84  คน  
 2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
 
 
 
 
 
 
  

  ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผลการประเมิน
ทักษะที่ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุดไปหาตํ่าที่สุด คือ ด้านการใช้เหตุผล ค่าเฉล่ียร้อยละ 52.99 ด้าน
ความสามารถทางภาษา ค่าเฉล่ียร้อยละ 51.73 และด้านคํานวณ ค่าเฉล่ียร้อยละ 45.71  

ทักษะที่ประเมนิ 

ค่าเฉล่ียรอ้ยละ 
ของผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  
ปี

การศึกษา
2558 

ปี
การศึกษา

2557 

ผลต่าง 
+/- 

ด้านความสามารถทางภาษา 51.73 54.60 -2.87 
ด้านคํานวณ 45.71 45.91 -0.20 
ด้านการใช้เหตุผล 52.99 52.00 +0.99 
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 3. ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)    
     3.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ผลการประเมนิ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
2558  

ปี
การศึกษา 

2557 

ผลต่าง 
+/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 48.03 43.86 +4.17 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 41.10 34.21 +6.86 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 41.74 40.14 +1.60 
รายการที่ 4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.76 48.61 -0.85 
รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 36.54 31.19 +5.35 

 

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลการทดสอบระดับสังกัด ได้แก่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (47.76) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(41.74) และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดสอบระดับจังหวัด โดยมีผลทดสอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สูงที่สุดไปหาตํ่าที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (48.03) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (47.76) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (41.74) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (41.10) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (36.54) 
 
      3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

ผลการประเมนิ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
2558 

ปี
การศึกษา 

2557 
ผลต่าง+/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 41.91 33.13 +8.78 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 27.41 25.76 +1.65 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 34.19 35.02 -0.83 
รายการที่ 4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.40 43.60 -0.20 
รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 26.46 24.86 +1.60 

 

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผลการทดสอบระดับประเทศและระดับ
สังกัด โดยมีผลทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงที่สุด ไปหาตํ่าที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (43.40) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.91) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(34.19) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (27.41) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (26.46) 
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         3.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 

ผลการประเมนิ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
2558  

ปี
การศึกษา 

2557 
ผลต่าง +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 43.07 42.91 +0.16 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ 21.90 18.15 +3.75 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์ 31.07 29.15 +1.92 
รายการที่ 4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.07 32.15 +5.92 
รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 19.62 20.85 -1.23 

 

    ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย (43.07) 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 0.16  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (38.07) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 5.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (31.07) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 1.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (21.90) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 3.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (19.62) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการลดลง 1.23 
 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

1.  ประชากรวัยเรียนในเขตพืน้ที่บริการได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และศึกษาต่อในระดับ ที่
สูงขึ้น 
      1.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 
  ตารางท่ี 1.1 จํานวนและรอ้ยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2552 – 2555                   
          เข้าเรียนช้ันอนุบาลในปีการศึกษา 2558  

เด็กท่ีเกิด 
ปี พ.ศ. 

 

จํานวน 
ประชา
กรวัย
เรียน 
ตาม 
ทร.14 
(คน) 

เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2558 (คน) 
รวมประชากร     

วัยเรียนเข้าเรียน
ชั้นอนุบาล 

เข้าเรียน
ชั้นอ่ืน 
รวมทุก
สังกัด 
(คน) 

สพฐ. 

เอกชน อปท. อ่ืนๆ รวม จํานวน ร้อยละ สพป. สศศ. 

2555  2995 344 0 153 1199 1200 2896 2896 96.69 12 
2554 3344 1084 0 211 368 1515 3178 3178 95.04 166 
2553 3460 1954 3 190 762 352 3261 3261 94.25 199 
2552         3696 2177 1 275 364 475 3292 3292 89.01 404 
รวมทั้งสิ้น 13495 5559 4 829 2693 3542 12627 12627 93.57 781 
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  ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวนประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2552– 2555   
เข้าเรียนช้ันอนุบาลในปีการศึกษา 2558  มีจํานวน 12,627 คน คิดเป็นร้อยละ 93.57 

1.2 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  ในปีการศึกษา 2558 ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551 เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 3,422 คน คิดเป็นร้อยละ100 
 

ตารางที่ 1.2 จํานวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551                               
        เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558  

จํานวน
ประชากร
วัยเรียนที่
เกิดในปี 
พ.ศ.2551 

(คน) 

เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1           
ปีการศึกษา 2558 เข้าเรียน  

ช้ันอ่ืน 
 (รวมทุก
สังกัด) 
(คน) 

รวมประชากร 
วัยเรียนเข้าเรียน 

สพฐ. (คน) สังกัด
อ่ืนๆ 
(คน) 

รวม 
รวม 
(คน) ร้อยละ สพป. สศศ. รวม 

(คน) ร้อยละ

3422 1939 2 713 2654 77.56 768 3422 100 
 

   หมายเหตุ  จํานวนประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2551 ใช้ข้อมูลจากการคัดสําเนา ทร.14 ที่สํานัก
ทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น 
 

  ในปีการศึกษา 2558 ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551 เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 3,422 คน คิดเป็นร้อยละ100 
 
2.  ผู้เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นที่สถานศกึษาเปิดทําการสอน 
       2.1 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
 

ตารางที่ 2.1 จาํนวนและร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรยีนจบและเรยีนต่อ                                 
         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  
ผู้เรียนที่
จบ ช้ัน 
ป.6 

ทั้งหมด   
ปีการ 
ศึกษา 
2557 
(คน) 

ผู้เรียนช้ันป.6  
ที่เรียนจบ

ภายในเวลาที่
หลักสูตร
กําหนด  

ปี กศ.2557  

ผู้เรียน ช้ัน ป.6   
ที่ใช้เวลาในการ
เรียนจบเกินกว่า

ที่หลักสูตร
กําหนด 

ผู้เรยีนที่จบช้ัน 
ป.6 

 ที่ไม่ได้       
เรียนต่อ 

ในปี กศ.2558 

ผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6  
ที่เข้าเรียนต่อ ม.1  
ในปี กศ.2558 

จํานวน ร้อย
ละ จํานวน ร้อย

ละ จํานวน ร้อย
ละ 

สังกัด 
สพฐ. 

สังกัด
อื่น รวม ร้อย

ละ 
3060 3060 100 3060 100 0 0 2886 174 3060 100 

 

  ในปีการศึกษา 2558  ผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1  มีจํานวน 3,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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  2.2  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
และศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
 

ตารางที่ 2.2 จาํนวนและร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจบและเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา         
ปีที่ 4  

 

ผู้เรียนท่ี
จบชั้น     
ม.3      
ปี  

การศึกษา 
2557
ท้ังหมด 
(28 โรง) 

 

ผู้เรียนชั้นม.3   
ท่ีเรียนจบ

ภายในเวลาท่ี
หลักสูตร
กําหนด  

ปี กศ.2557  

ผู้เรียนชั้น ม.3 
ท่ีใช้เวลาใน
การเรียน 

จบเกินกว่าท่ี
หลักสูตร
กําหนด 

  

ผู้เรียน       
ท่ีจบชั้นม.3  
ท่ีไม่ได้เรียน

ต่อ 
ในปี กศ.2558 

ผู้เรียนท่ีจบชั้นม.3 ท่ีเข้าเรียนต่อ ม.4  
หรือเทียบเท่า ในปี กศ.2558 

จํานวน ร้อย
ละ จํานวน ร้อย

ละ จํานวน ร้อย
ละ 

สังกัด 
สพฐ. 

สังกัด
อาชีวะ สังกัดอ่ืน เทียบ 

เท่า รวม ร้อยละ 

667 667 100 0 0 52 7.80 190 377 0 48 615 92.20 
 

  ในปีการศึกษา 2558  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ งหมดจํานวน 705 คน                  
จบการศึกษา จํานวน 667 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.61 และเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
จํานวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 
      2.3  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551       
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559)  
             2.3.1  ผู้เรียนที่จบตามหลักสูตรฯ จํานวน  22 คน 
             2.3.2  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   จํานวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.  ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้    
ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 
 

เด็กพิการ 
ที่ได้รับการ
พัฒนา โดย 
สพท. (คน) 

ประเภทความพิการ (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        3,499     6    7 103 53 3,162    33 44 35 56 
 

หมายเหตุ  เด็กพิการ หมายถึง เด็กซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการมีส่วนร่วม
ในสังคมเน่ืองจากความบกพร่องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  มี 9 ประเภท ได้แก่ 1) พิการทางการ
เห็น 2) พิการทางการได้ยิน 3) พิการทางสติปัญญา 4) พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ 5) พิการทางการ
เรียนรู้ 6) พิการทางการพูดและภาษา 7) พิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) ออทิสติก และ 9) พิการ
ซ้ําซ้อน 
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       3.1  ผู้เรยีนพิการ 
              3.1.1  ผู้เรียนพิการในเขตพ้ืนที่บริการ จํานวนทั้งหมด  3,499  คน  
              3.1.2  ผู้พิการที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รบัการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จํานวน  
3,499 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       3.2  เด็กด้อยโอกาส 

ประเภทเด็กด้อยโอกาส 

รวมท้ังสิ้น เด็ก
เร่ร่อน 

เด็กที่
อยู่
ใน

ธุรกิจ
ทาง
เพศ 

เด็กถูก
ทอดทิ้ง/
กําพร้า 

เด็ก
ถูกทํา
ร้าย

ทารุณ 

เด็ก
ยากจน

เด็ก
ใน
ชน
กลุ่ม
น้อย

เก่ียวกับ
ยาเสพ
ติด 

เด็กที่
ได้รับ

ผลกระทบ
จากโรค
เอดส์ฯ 

เด็ก
ใน

สถาน
พินิจ
ฯ 

3 1 47 74 16,544 2 4 4 23 16,702 
 

            3.2.1  จํานวนเด็กด้อยโอกาสในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2558  จํานวน
ทั้งหมด 16,702 คน 
            3.2.2  จํานวนเด็กด้อยโอกาสท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือและสง่เสริมให้ได้รับการศึกษา               
เต็มตามศักยภาพ 16,702 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเนน้ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบั ติงานเป็นฐาน                   
ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Education Enhancement Based on mission Functional 
Areas as Major) 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online และได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ โดยมีจังหวัดหนองคายเป็นศูนย์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกศูนย์หน่ึง ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองได้จากแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 
            1. โรงเรียนที่สมัครเรียนระบบพัฒนาตนเอง จํานวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของ
โรงเรียนทั้งหมด 158 โรงเรียน 
            2. ผู้สมัครเรียนระบบพัฒนาตนในหน้าที่ จํานวน 999 คน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของจํานวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 1,592 คน       
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กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเนน้ด้านการบริหารจัดการ 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีระบบ Server ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ 
www.nkedu1.go.th  เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC) และระบบ e-office 
ให้บริการแก่ครูและบุคลากรในสังกัดให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการควบคุมการใช้ งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 99 และงบลงทุนร้อยละ 98 
 

งบประมาณภาพรวม(บาท) งบลงทุน(บาท) 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

100,130,844.45 99,549,313.30 99.00 29,698,479.45 29,121,555.06 98.00 
 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้ออก
ติดตามนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษา ในปีการศึกษา ปี 2557 จํานวนทั้งหมด 7 ราย และปีการศึกษา 
2558 จํานวน 36 ราย 
           สรุปสาเหตุที่เด็กออกกลางคัน  
             1) นักเรียนทีมมีารดา เป็นคนลาว เด็กไม่มีสญัชาติไทย กลบัไปอยู่กับมารดาที่           
ประเทศลาว 
             2) สมรส/ท้องก่อนวัยเรียน 
             3) อพยพตามครอบครัวไปอยู่ที่อ่ืนโดยไม่ได้แจ้งย้ายออกจาก ทร.14 
             4) ครอบครัวยากจน/ออกไปทํางานช่วยครอบครัว 
             5) ปัญหาครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเร่ิมแรกของคนในชาติ ดังน้ัน เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน 
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิต
ในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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.2560 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  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กําหนด 6 จุดเน้นการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี  

จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
จุดเน้นที่ 4  ด้านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
จุดเน้นที่ 5  ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ  
 

จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปน้ี  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปน้ี  
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคํานวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนดเพ่ิมขึ้น  
2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับ 

การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทําในอนาคต  
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้

เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
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3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 
ได้แก่  

4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สําคัญสู่มาตรฐานสากล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
- ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
- ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา              

ปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3  

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทําในอนาคต  
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช้

เทคโนโลยี  
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  

 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย  

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น 

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
 
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจําตําบล 

โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  
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4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
จุดเน้นที่ 3  ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ําช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ําช้ัน ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

จุดเน้นที่ 4  ด้านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
 

ตัวชี้วัดด้านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  

 
จุดเน้นที่ 5  ด้าน ICT เพื่อการศึกษา  

1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเร่ืองข้อมูลนักเรียน ข้อมูล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

 

ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน  
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2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

 

จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงาน  

1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational 

Maps)  
1.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง

ประจักษ์  
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด

การศึกษา  
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผล
การดําเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
กําหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
- ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป  
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน            

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดําเนินการ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีงานวิจัยและนําผลการวิจัย ใช้

พัฒนาการบริหารและการจดัการศึกษา  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

- สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา  

- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 งบพัฒนา งบประจํา งบอื่น ๆ รวม
งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา)
1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี สําหรับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

6 -              5,000,000  -           5,000,000 แผน

2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เช่ือมความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ความสามัคคีของบุคลากร (กีฬา 
ภาค10 สัมพันธ์)

6 แผน

3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 6 แผน
-             5,000,000 -          5,000,000 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 พัฒนาสุขภาพนักเรียนตาม

โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
1 14,450      -              -           14,450     ส่งเสริม

2 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กิจกรรมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

1 34,000      -              -           34,000     ส่งเสริม

3 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
 12 ประการ

1 25,750      -              -           25,750     ส่งเสริม

4 การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ 
ประจําปี 2560

1 63,250      -              -           63,250     ส่งเสริม

5 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 ปีการศึกษา 2560

1 254,000    -              -           254,000   นิเทศ

6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา

2 258,250    -              -           258,250   นิเทศ

รวมงบบริหารสํานักงาน

ส่วนท่ี 3
สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ท่ี ช่ือโครงการ จุดเน้น
ท่ี

งบประมาณ กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ
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 งบพัฒนา งบประจํา งบอื่น ๆ รวมท่ี ช่ือโครงการ จุดเน้น
ท่ี

งบประมาณ กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ

7 พัฒนาสมรรถนะเพื่อรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
(Organization  Development
 : OD) ปีงบประมาณ 2560

2 300,000    -              -           300,000   บุคคล

8 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศ
เกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิต ผู้
เกษียณอายุราชการ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2 356,960    -              -           356,960   บุคคล

9 จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
 (ID Plan) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2 45,200      -              -           45,200     บุคคล

10 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

5 183,450    -              -           183,450   ICT

11 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการ
รับนักเรียน

6 10,000      -              -           10,000     ส่งเสริม

12 การดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน
รับทุนการศึกษาและติดตามการ
คงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาแต่ละประเภท

6 20,000      -              -           20,000     ส่งเสริม

13 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษา นักเรียน เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน

6 10,000      -              -           10,000     ส่งเสริม

14 ติดตามเด็กออกกลางคัน 6 5,000        -              -           5,000       ส่งเสริม
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 งบพัฒนา งบประจํา งบอื่น ๆ รวมท่ี ช่ือโครงการ จุดเน้น
ท่ี

งบประมาณ กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ

15 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริฯ

6 150,000    -              -           150,000   ส่งเสริม

16 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่
สากล : การพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ

6 15,000      -              -           15,000     นิเทศ

17 การสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการ ติดตาม
 ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

6 25,000      -              -           25,000     นิเทศ

18 จัดทาํ ตรวจสอบ พิจารณา
กล่ันกรอง วางแผนการจัดทํา
รายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) และคํา
รับรองตามแผนปฏิบัติราชการ 
(ARS) ประจําปีงบประมาณ 2560

6 31,500      -              -           31,500     อํานวยการ

19 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์

6 323,200    -              -           323,200   อํานวยการ

20 การตรวจสอบ ติดตาม การ
บริหารงบประมาณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วน
่

6 50,550      -              -           50,550     ตสน.

21 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กให้มีประสิทธิภาพ

6 100,000    -              -           100,000   แผน, นิเทศฯ

22 ติดตามผลการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
 เขต 1

6 100,000    -              -           100,000   แผน

23 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

6 624,440    -              -           624,440   แผน
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 งบพัฒนา งบประจํา งบอื่น ๆ รวมท่ี ช่ือโครงการ จุดเน้น
ท่ี

งบประมาณ กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ

3,000,000 -             -          3,000,000 

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

-              

รวมงบพัฒนาฯ ของ สพป.นค.1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
นางภัทราพร  กองแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  081-0506069 

e-mail 
 ppbiggie@hotmail.com 

nunim_pat@hotmail.com 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล   
 ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560  
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 5,000,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน       
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพ 
เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1  มแีผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการ
บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณสําหรับใช้ใน 
การบริหารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
ตลอดปีงบประมาณ 2560 
 
3.  เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณ จํานวน 5,000,000 
บาท สําหรับการบริหารจัดการ 
 เชิงคุณภาพ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถดําเนินการบริหาร
สํานักงานในด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2560 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และการใช้จ่ายงบประมาณ       

ปี 2559 จริง มาวิเคราะห์   
ต.ค.59  

2 จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 พ.ย.-ธ.ค.60  
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
3 นําเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 เสนอคณะกรรมการเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ 
ม.ค.60  

3 ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ก.พ.-ก.ค.60  
4 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน ส.ค.-ก.ย.60  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
 
6.  งบประมาณ   
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 
งบดําเนินงาน (งบบริหารสํานักงาน)  จํานวน 5,000,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี 

ท่ี แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ แผนการใช้จ่าย 
ปี 2560 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,684,000         
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ     480,000   120,000   120,000    120,000   120,000 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง      80,000     20,000     20,000      20,000     20,000 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์      48,000     12,000     12,000      12,000     12,000 
4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     120,000     30,000     30,000      30,000     30,000 
5 ค่ากําจัดขยะมูลฝอย        8,000      2,000      2,000       2,000      2,000 
6 ค่าชดเชยน้ํามัน     100,000     25,000     25,000      25,000     25,000 
7 ค่าวัสดุสํานักงาน     200,000     50,000     50,000      50,000     50,000 
8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     180,000     45,000     45,000      45,000     45,000 
9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      48,000     12,000     12,000      12,000     12,000 
10 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ      60,000     15,000     15,000      15,000     15,000 
11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร     100,000     25,000     25,000      25,000     25,000 
12 ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลรวมค่าพิมพ์     260,000     65,000     65,000      65,000     65,000 
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศิลปหัตกรรม ระดับภาคฯ  1,500,000   750,000   750,000  - - 
14 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ (กีฬา ภาค 10 สัมพันธ์)     444,000   444,000   -  - - 
15 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี      56,000 -     28,000      28,000 - 
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ท่ี แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ แผนการใช้จ่าย 
ปี 2560 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ข ค่าสาธารณูปโภค    764,000         
1  ค่าไฟฟ้า     576,000   144,000   144,000    144,000   144,000 
2  ค่าน้ําประปา      48,000     12,000     12,000      12,000     12,000 
3  ค่าโทรศัพท์      80,000     20,000     20,000      20,000     20,000 
4  ค่าไปรษณีย์โทรเลข      60,000     15,000     15,000      15,000     15,000 
ค ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว    552,000         
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ สพป.นค.1     552,000   138,000   138,000    138,000   138,000 

รวมประกันสังคม จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้           
เงิน 10,925 บาท + ประกันสังคม 5%  เป็นเงิน 
575 บาท จํานวน 4 อัตรา (11,500 x 12 x 4 = 
552,000 บาท)           

รวม 5,000,000 
 

หมายเหตุ   :  รายการในข้อ ก สามารถถัวจา่ยได้ทุกรายการโดยการขออนุมัติจาก ผอ.สพป.นค.1 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถบริหารจัดการสํานักงานใน
ด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของจํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
   จํานวนช้ินงานหรือภารกิจที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติงานการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 
ร้อยละ 100 
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หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่ือมความสัมพันธ์และ

เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร (กีฬา ภาค 10 สัมพันธ์) 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายมติชน  มลูสูตร   เบอร์โทรศัพท์    081-9545794 
2. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
3. นางสาวภาวิณี  คณิตประเสรฐิ  เบอร์โทรศัพท์  097-3056000 

e-mail 
 1.  ppbiggie@hotmail.com 
 2.  pawinee348@gmail.com 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การศึกษาและมีบุคคลมาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ และบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะดําเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสํานักงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิผล จึงขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการ และอีกส่วนหน่ึงซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติ หรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์กร ปัจจัยสําคัญก็คือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจของการ
บริหาร จึงมิใช่อยู่ที่สร้างแผนหรือสร้างแบบบริหารที่ดีเท่าน้ัน แต่อยู่ที่องค์ประกอบของการสร้างบุคลากรให้
มีคุณภาพสูงด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน อันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยจะต้องมีการอบรมและ
เดินทางไปศึกษาดูงาน เพ่ือเกิดทักษะและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่สํานักงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่ือมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทุกคน 
เกิดแนวคิด ใหม่ ๆ ในการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดและวิธีการในการเสริมสร้างภาพพจน์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2.2  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของบุคลากร 
 2.3  เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวน  94  คน 

เชิงคุณภาพ 
เกิดความสามัคคีและเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4.  วิธีการดําเนินการตามโครงการ 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดําเนินการประชุมสัมมนา และกีฬาสัมพันธ์ 
สรุปประเมินผลโครงการ 

1 -3 ธ.ค.59 
4-15 ธ.ค.59 
16-18 ธ.ค.59 
19-22 ธ.ค.59 

 

 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559  ณ  โรงแรมเชียงคานแกรนด์ อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
 
6.  งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบดําเนินงาน (งบบริหารสํานักงาน) จํานวน 444,000 บาท ทั้งน้ีขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าเบ้ียเลี้ยง     
   1.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง ผอ.สพป.นค.1 จํานวน 1 คน 

คนละ 204 บาท เวลา 3 วัน 
612   

612 
 

   1.2 ค่าเบ้ียเลี้ยง บุคลากร จํานวน 93 คน        
คนละ 197 บาท เวลา 3 วัน 

54,963   
54,963 

 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 94 คน 
จํานวน 6 มื้อ ๆ ละ 40 บาท  

22,560   
22,560 

 

3. ค่าที่พัก     
   3.1 จํานวน 22 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท 

จํานวน 2 วัน  
44,000   

44,000 
 

   3.2 จํานวน 10 ห้อง ๆ ละ 800 บาท จํานวน 
2 วัน  

16,000   
16,000 

 

4. ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ช้ัน จํานวน 
2 คัน ๆ ละ 15,000 บาท เวลา 3 วัน 

90,000   
90,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ค่าประกันชีวิต จํานวน 93 คน ๆ ละ 55 บาท 5,115  5,115  
6. ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง 

จํานวน 2 คัน  
4,000   

4,000 
 

7. ค่าชุดออกกําลังกายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัด
ความสามารถสมรรถนะทางร่างกาย จํานวน 
94 คน 

156,750 
 

   
 

156,750 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ค่าวัสดุ ) 50,000   50,000 
     

รวมงบประมาณ 444,000 - 237,250 206,750 
 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา และกีฬาสัมพันธ์ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ได้ร่วมมือช่วยเหลือกันและกันอย่างใกล้ชิด เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 

 

9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 9.1 ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการ
พัฒนา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการวางแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิด
และวิธีการในการเสริมสร้างภาพพจน์ของสํานักงาน 
 9.2 ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันและกันอย่างใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ    จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
สอดคล้องกับนโยบาย     จุดเน้นที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
2. นางสาวภาวิณี  คณิตประเสรฐิ  เบอร์โทรศัพท์  097-3056000 

e-mail  :       ppbiggie@hotmail.com 
         pawinee348@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนการบริหารงบประมาณ การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะต้องดําเนินงานตามแผนงบประมาณ งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสนองกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
ความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงบประมาณจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ การปรับกระบวนทัศน์
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการวางแผนการบริหาร

จัดการขั้นพ้ืนฐานและการบริหารงบประมาณตามแผนงบประมาณ งาน/โครงการให้มคีุณภาพย่ิงขึ้น 
       2.2  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษา
ใช้แผนเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงาน 
       2.3  เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี จํานวน 200 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ  หน่วยงานทางการศึกษาใช้แผนเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินการ 
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

แผนกลยุทธ์ของ สพฐ.  และแผนกลยุทธ์ของ สพป.นค.1 ให้มคีวาม
สอดคล้องในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 พ.ย. – ธ.ค.59  

2. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมจัดสรร    
งบประมาณให้กับโครงการ 

 ม.ค.-ก.พ.60  

3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ         ก.พ.-มี.ค.60  
4. รายงานผลการดําเนินงาน ส.ค.-  ก.ย.60  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  พฤศจิกายน 2559  ถึง วันที่  30  เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผูจ้บการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน (งบบริหารสํานักงาน) จํานวน 56,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียด
ดังน้ี  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
ประจําปี จํานวน 30 คน 2 ครั้ง 

12,000    

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม    
30 คน ๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ   4,200 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ80บาท 2 มื้อ   4,800 
1.3 ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม    3,000

กิจกรรมที ่2 จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปี 44,000   
2.1 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี    

จํานวน 200 เล่ม ๆ ละ 220 บาท   44,000 
รวมงบประมาณ 56,000  53,000 3,000

  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง  มีข้อจํากัดในการดําเนินโครงการของด้านทรัพยากร หรือกรอบเวลา หรือ
งบประมาณ หรือการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง         

     2. จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีแผนเป็นกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการดําเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตาม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ร้อยละ 100 

 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
          ภารกิจตามแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    พัฒนาสุขภาพนักเรียนตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 0872313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์   เบอร์โทรศัพท์ 0817681611 
3. นายสรรพสิทธ์ิ ศรีระวรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 0882199831 

 e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. ssubpasit22@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                                                        
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปีเด็กสากล พุทธศักราช 2522 “เด็กเป็นผู้ที่รับช่วงทุกสิ่ง
ทุกอย่างจากผู้ใหญ่รวมท้ังภาระความรับผิดชอบในการธํารงรักษา ความสุขสงบของประชากรโลก” การ
ลงทุนกับเด็กจึงคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเด็กที่มีคุณภาพจะนําไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ และผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพก็ต้องมาจากวัยเด็กที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสมด้วยเช่นกัน 
ดังน้ันการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความ
จําเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีทักษะ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
ย่อมส่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  การพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกอนาคต จะประสบความสําเร็จหรือไม่เพียงใด 
อยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่ครอบครัวของเด็ก โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
สถาบันพ้ืนฐานทางสังคม ที่มีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐาน
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาสุขภาพกาย
และจิตใจเด็กวัยเรียนเพ่ืออนาคตขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและช่วงวัย  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพให้นักเรียนครบถ้วน  
           2. โรงเรียนมีการทดสอบสมรรถทางกายของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
           3. โรงเรียนทุกโรงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาภาวะโภชนาการและดําเนินการตามโครงการ
นักเรียนไทยสุขภาพดี 

เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนในโรงเรียนมีผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม        
พลศึกษา 
     2. นักเรียนมีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและมีอัตราการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุ
และช่วงวัย 
    3. มีโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีและโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้และแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
นักเรียนไทยสขุภาพดี  
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปรายงาน 
โรงเรียนที่เป็น Best Practice สู่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย 

ต.ค.2559  
ถึง 

ก.ย.2560 

 

 
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559  ถึง  วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน 14,450 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะดําเนินงานเพ่ือจัดทํา
คู่มือการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพนักเรียน สพป.
นค.1 

10,850    

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวัน ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ   
คนละ 150 บาท x 23 คน x1 วัน 

  3,450  

1.2 ค่าจัดทําเอกสารรูปเล่มคู่มือพัฒนา
สุขภาพ  (จํานวน 20 เล่ม ๆละ  120 บาท) 

1.3 ค่าจัดทําแผ่นซีดีคู่มือฯ แจกที่ประชุมฯ  

  
 

 2,400 

(จํานวน 200 แผ่น ๆ ละ 10 บาท)    2,000 
1.4 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร

กลางวัน ประชุมช้ีแจงประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาเพ่ือมอบหมายหน้าที่ จํานวน 20 คน 
คนละ 150 บาท x 1 วัน 

  3,000  

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน  
    2.1 ค่าจัดทําเอกสารแบบนิเทศ ติดตาม และ
สรุปผลการนิเทศ 

1,500    
 

1,500 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและคดัเลือกโรงเรียนที่เป็น 
Best Practice สู่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี 

2,100    

3.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก
โรงเรียน คนละ 150 บาท X 10 คน 

  1,500  

2.4 ค่าวัสดุ/เอกสารทํารูปเล่ม/สรปุรายงาน    600 
รวมงบประมาณ 14,450 - 7950 6500 

  
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. การติดตามประเมินผลไม่เป็นตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ให้ชัดเจนและเป็นระบบ  

   2. บริหารจัดการตามกระบวนการและให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียน
ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสขุภาพดี 
 

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีนํ้าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมสีมรรถนะ
ทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุและช่วงวัย 
 9.2 โรงเรียนทกุโรงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 
 9.3 นักเรียนมพีฤติกรรมรักสะอาดและรักสุขภาพดํารงตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
 9.4 ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนลดลงและหมดไปอย่างถาวร 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ    พัฒนาเสริมสรา้งความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 
    ในโรงเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล  สารบรรณ  เบอร์โทรศัพท์ 087-2313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7681611 
3. นายสรรพสิทธ์ิ   ศรีระวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 088-2199831 

e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. ssubpasit22@gmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสําคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตาม
กระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียน
เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย 
ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทําให้รู้จักคิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้า
แสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้
เกียรติผู้อ่ืน เป็นเยาวชนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กร
นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืนและต่อเน่ือง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียน
และประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียนและประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้น
ในระดับโรงเรียน ระดับอําเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเข้มแข็ง 
 2.2 เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียน/สภานักเรียนและประชาธิปไตย ทั้งนักเรียนปกติ และนกัเรียน
พิการ ให้เข้มแข็ง สามารถดําเนินการและมสี่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และ
สร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ย่ังยืน 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นขององค์กรนักเรียน/สภา
นักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 ทกุโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
การคัดเลือกองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน และดําเนินงานองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
         3.1.2 ทกุอําเภอ คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับอําเภอ และมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการเสริมสรา้งและส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรนักเรียน เพ่ือ
สร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรนักเรียนให้เกิดกับทุกโรงเรียนในสังกัดอําเภอ ทั้ง 6 อําเภอ 
 3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 คัดเลือกคณะกรรมการ
สภานักเรียน และดําเนินงานองค์กรสภานักเรียน ที่เป็นรปูธรรมและพัฒนาการดําเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนตลอดไป 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 องค์กรนักเรียนทัง้ในระดับโรงเรียน ระดับอําเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรม  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหา
เก่ียวกับการศึกษา และสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ 
ประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
จัดประชุมช้ีแจงตัวแทนคณะกรรมการนักเรยีนเพ่ือคัดเลือก
คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับอําเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นิเทศติดตามและประเมินผล สรุปและรายงานผล 
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนและประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต.ค.2559 
ถึง 

ก.ย. 2560 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ  

จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  34,000  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมช้ีแจงตัวแทน
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน เพ่ือ
คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครูและนักเรยีนโรงเรียนละ 2 
คน x 32 โรงเรียนขยายโอกาส 64 คน และ
คณะกรรมการดําเนินงานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาละ 2  คน (ครูและนักเรียน             
อย่างละ 1 คน) รวม 32 คน รวมท้ังสิ้น 95 คน 

29,550  

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหารกลางวัน  14,200 
   คนละ 150 บาท x 95 คน   
- ค่าจัดทําเอกสาร จํานวน 95 ชุดละ 50 บาท    4,750
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน 
คนละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 1,000 
บาท จํานวน 1 คืน 
- ค่าพาหนะ วิทยากร จํานวน 2 คน ๆละ 1,800 
บาท (ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง) 
- ค่าพิธีการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/สําเนาเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 
 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล 
- คา่วัสดุอุปกรณ์/สําเนาเอกสาร (ติดตามโดย
แบบประเมินผลและแบบรายงาน) 
 
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรยีนต้นแบบสภา
นักเรียน/ประชาธปิไตยตัวอย่าง 
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหารกลางวัน 
สําหรับประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบ จํานวน 10 คน ๆ ละ 150 
บาท จํานวน 2 วัน 
 

1,450

3,000

2,400  
 

2,000 
 
 

3,600 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

2,000

1,450

รวมงบประมาณ 34,000 2,400 23,400 8,200
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การอนุมัติงบประมาณล่าช้าทําให้ดําเนินการไม่ทันกําหนดเวลา 
2. อาจเป็นการเพ่ิมภาระงานในโรงเรียนให้คร ู

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและเตรียมการไว้ต้ังแต่เริ่มต้ังงบประมาณ         

     2. ทําความเข้าใจกับโรงเรียนและหลีกเลี่ยงการนําครูออกจากห้องเรียน 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
คณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ
นักเรียนระดับอําเภอ 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
อําเภอมีการทํางานร่วมกัน ประสานการทํางานร่วมกันองค์กร
นักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดําเนินงานให้เข้มแข็งตาม
หลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม 

 
ร้อยละ 80 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 นักเรียนทกุคนในสังกัด เกิดความตระหนักฝนบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
   9.2 องค์กรนักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดําเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วม 
   9.3 องค์กรนักเรียนมีการดําเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไปสู่ความย่ังยืน 
   9.4 องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน อําเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาให้องค์กรมีความย่ังยืนตลอดไป 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ    
สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล  สารบรรณ  เบอร์โทรศัพท์ 0872313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์ เบอร์โทรศัพท์ 0817681611 
3. นายสรรพสิทธ์ิ   ศรีระวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 0882199831 

e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. ssubpasit22@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดทําโครงการการสร้างค่านิยมไทย 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดความรักและร่วมมือกันสืบสานวัฒนธรรมตระหนัก
ถึงความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพกฎกติกาดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคง
ของชาติมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมไปถึงมีความเสียสละซื่อสัตย์อดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
งามเพ่ือส่วนรวมตลอดจนร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเติบโตเป็นผลเมืองที่ดีของชาติ
ต่อไปในอนาคตโดยต้องสร้างคนในชาติเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ได้ตระหนักถึงความสําคัญจึงได้จัดทํา
โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยประกอบด้วย 1) มีความรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์เสียสละอดทน 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 4)ใฝ่หาความรู้หมั่น
ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  6) มีศีลธรรมรักษาความสัตย์ 7) 
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติ
รู้ตัวรู้คิดรู้ทํารู้ปฏิบัติ 10) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส 12) คํานึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประโยชน์
ในชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
   
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนครูได้รับการพัฒนามีคุณธรรมมีจิตสํานึกความเป็นไทยยึดมั่นในสถานบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนครูรู้บทบาทหน้าที่หลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนครูได้ตระหนักถึงความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือให้นักเรียนครูเคารพกํากติกาได้ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดจํานวน 159 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนในสังกัดจํานวนร้อยละ 80 พัฒนาเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างค่านิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นิเทศติดตามกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบค่านิยมหลัก 12 

ประการ 
1.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง
โรงเรียนต้นแบบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการประจําปี 2560 (ให้แต่ละ
เครือข่ายคัดเลือกมา 1 โรงเรยีน เพ่ือเป็นตัวแทนเครือข่าย) 
1.2 ประชุมคณะกรรมการทัง้ 16 เครือข่าย เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 5 อันดับ 
1.3 ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ทั้ง 5 โรงเรียน 

ต.ค. 59 
- 

ก.ย. 60 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  

สถานที่ดําเนินการ สพป.นค.1 และโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1  จาํนวน  25,750  บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ ๆละ 35 
บาท 20 คน(วันประชุม) 1,400 

 
1,400 

 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 6 มื้อ ๆละ 35 
บาท 15 คน(ตัดสิน/คัดเลือก 3 วัน) 3,150  3,150  

3. ค่าเบ้ียเลี้ยง  จํานวน  5  วัน  6 คน 7,200 7,200   
4. ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง   3,000  3,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ค่าเอกสารในการดําเนินการ/สรุป  3,000   3,000 
6. ค่ารางวัล(ที ่1 = 3,000 บาท, 2 = 2,000   
   บาทและ 3=1,000 ตามลาํดับ) 

6,000  6,000  

7. ค่าจัดทําวุฒิบัตร (100 ใบ ๆ ละ 20 บาท) 2,000   2,000 
รวมงบประมาณ 25,750 7,200 13,550 5,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. การติดตามประเมินผลไม่เป็นตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ให้ชัดเจนและเป็นระบบ  

   2. บริหารจัดการตามกระบวนการและให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดจํานวน159 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนในสังกัดพัฒนาเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างค่านิยมหลักของ         
คนไทย 12 ประการ 
 

 
ระดับ 3 

 
 

 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  9.1  ผู้เรียนมคีณุธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ 
 9.2  ผู้เรียนมคีณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 9.3  โรงเรียนในสังกัดจํานวน 159 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 9.4  โรงเรียนในสังกัดพัฒนาเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ ประจําปี 2560   
สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 นายวีรพล  สารบรรณ  เบอร์โทรศัพท์ 087-2313189 
  นางจีรพรรณ  จเรรัชต์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7681611 
  นายสรรพสิทธ์ิ   ศรีระวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 088-2199831 
e-mail 

1. kunning@hotmail.com 
2. ssubpasit22@gmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย   
มีทักษะ ประสบการณ์ เป็นผู้นํา รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน ชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและพัฒนาอย่างย่ังยืนในอนาคต ปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณและกฎขอ
ลูกเสือ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองคุณธรรมนําความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดหนองคายโดยสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้กําหนดจัดงานวัน
สําคัญทางลูกเสือ จังหวัดหนองคาย ประจําปี  2560 ไว้จํานวน 2 กิจกรรม คือ 

1.  การจัดงานวันวชิราวุธ 
2.  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ               

2.วัตถุประสงค ์
          2.1  เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุข
ของคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
          2.2  เพ่ือทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
  2.3  เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ รู้จักเสียสละ และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 

3.เปา้หมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
                     3.1.1. สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด  ในจังหวัดหนองคาย   
                     3.1.2. ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  และลกูเสือชาวบ้าน 
จํานวน  1,500  คน (แต่ละกิจกรรม) 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
       ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  และลูกเสือชาวบ้าน  ได้แสดงออก 
ถึงความจงรักภักดี  แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรม“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”1  กรกฎาคม 

- จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณเน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนา  คณะลูกเสือแห่งชาติ  
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ได้นํากองลูกเสือและเนตรนารี       
แต่ละ  โรงเรียนเข้าร่วมเดินสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณที่ศาลา
กลางจังหวัด 

ต.ค. 59 
- 

ก.ย. 60 

 

2. กิจกรรม“วันวชิราวุธ” 
- จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมรําลึกถึงวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต.ค. 59 
- 

ก.ย. 60 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  

สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย 
 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1  จาํนวน  63,250  บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม“วันคลา้ยวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ” 1 กรกฎาคม  

   

1.ค่าจัดทําป้ายพร้อมติดต้ัง “วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”   2*6 เมตร   2,500   2,500 

2.ค่าอาหารและอาหารว่าง พร้อมเครื่องด่ืม 
(ประชุมคณะกรรมการและจดัสถานที่) 
จํานวน 30 คน          

4,500 
 

4,500 
 

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับผู้มีเกียรติ 
จํานวน 30 คน 

1,050  1,050  

4.ค่านํ้าด่ืม- นํ้าแข็งสําหรับลกูเสือ-เนตรนารี    5,000  5,000  
5.ค่าตกแต่งและจัดทําประรําพิธี                      5,500  5,500  
6.ค่าตอบแทนสถานที่ ร.ร.หนองคายวิทยาคาร 1,000 1,000   
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7.ปัจจัยถวายพระ (เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
มหานิกาย) 

500 500   

8.ค่าบํารุงวงดุริยางค์                                   2,500 2,500   
9.ค่าบํารุงเคร่ืองเสียง 2,500 2,500   
10.ค่าดอกไม้ธูป เทียน โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก 500   500 
11.ค่าเช่าเต๊นท์ 2 หลัง 1,000   1,000 
12.ค่าเช่าเก้าอ้ี จํานวน 100 ตัว 500   500 
13.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รักษาความ
ปลอดภัย 

1,000 1,000   

14.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ทําหน้าที่
ปฐมพยาบาล 

1,500 1,500   

15.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างคงคาธรรม
สถาน 

1,000 1,000   

16.ค่าตอบแทนชมรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ด้าน
พยาบาล 

1,000 1,000   

17.ค่าจัดทําเอกสารและรูปเล่มรายงาน 500   500 
รวมงบประมาณ 31,200 11,000 16,050 5,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม“วันวชิราวุธ”     
1.ค่าจัดทําป้ายอ๊ิงเจ็ท ขนาด 2*6 เมตร 2,500   2,500 
2.พวงมาลา 2,000   2,000 
3.ค่าจัด ตกแต่ง เวที สถานที่ ดอกไม้ประดับ 5,500  5,500  
4.ค่านํ้าแข็ง นํ้าด่ืม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้ร่วมงาน 
คณะต้อนรับ 5,000  5,000  

5.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับคณะกรรมการ
และแขกผู้มีเกียรติ 40 คนละ 35 บาท 1,400  1,400  

6.ค่าบํารุงวงดุริยางค์ 2,500  2,500  
7.ค่าบํารุงเคร่ืองเสียง 2,500  2,500  
8.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทําหน้าที่รกัษา
ความปลอดภัย 1,000 1,000   

9.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ทําหน้าที่ปฐม
พยาบาล 1,500 1,500   

10.ค่าตอบแทนชมรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ด้าน
พยาบาล 1,000 1,000   

11.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างคงคาธรรม
สถาน  1,000 1,000   
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

12.ค่าอาหารคณะทํางานเตรียมความพร้อมใน
วันจัดงาน 40 คนๆ 80 บาท 3,200  3,200  

13.ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม ประชุมเตรียมความ
พร้อม 40 คนๆ 35 บาท 1,400  1,400  

14.ค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุม 50 ชุด         
ชุดละ 6 บาท เอกสารสรุปผลการดําเนินงานส่ง 
จํานวน 2 เล่ม  

700 
  

700 

รวมงบประมาณ 31,200 4,500 21,500 5,200 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 63,250 15,500 37,550 10,200 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. การติดตามประเมินผลไม่เป็นตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ให้ชัดเจนและเป็นระบบ  

   2. บริหารจัดการตามกระบวนการและให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และ
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม วันสําคญัทางลูกเสือ 

 
ร้อยละ 100 

 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความรัก ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน และการ
บําเพ็ญประโยชน์ 
 

 
ระดับ 3 

 
 
 

 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

9.1 เยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน 
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
          9.2 เยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือ
ชาวบ้าน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่67 ปีการศึกษา 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 1  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์     เบอร์โทรศัพท์ 081-5920849 
2. นางสาวธัชกร  เพ็งคําป้ัง เบอร์โทรศัพท์ 095-3675556 
3. นายศิริวัฒน์  ลําพุทธา   เบอร์โทรศัพท์ 091-8628624 

e-mail 
1. Vitipong.b@esdc.go.th 
2. Tashchakorn.p@esdc.go.th 
3. Siriwat.l@esdc.go.th 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความยืดหยุ่น เพ่ือ
สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอ่ืนๆ เน้นสื่อทีผู่้เรยีนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ร่วมกัน
เป็นสําคัญ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน สนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านวิชาการและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของครู นักเรียนและบุคคลที่สนใจท่ัวไป 
อันเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรม ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจําปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัด
ขอนแก่น ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ 

2.2 เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรยีนได้แสดงศักยภาพ สุนทรียภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิษฐ์ 

 2.4 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครู และผู้บริหารเผยแพร่
ผลงานให้แก่สาธารณชนทราบ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดจัดขึ้น  

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมศีักยภาพทางวิชาการ มีคุณลกัษณะพึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 วางแผนและออกแบบการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที ่ มิถุนายน 2560  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการและจัดประชุมเตรียมการ กรกฎาคม 2560  

3 แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินและประชุมคณะกรรมการ สิงหาคม 2560  

4 จัดการแข่งขัน ระดับกลุ่มเครอืข่าย กันยายน 2560  

5 จัดการแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่ ตุลาคม 2560  

๖ การวางแผนต่อยอดกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ พฤศจิกายน 2560  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560   
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.นค.1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน 254,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการ
จัดงาน  
1.1 ค่าอาหารว่าง(30คนx70บาทx3วัน) 
1.2 ค่าอาหารเที่ยง(30คนx80บาทx3วัน) 
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 
1.4 ค่าวัสดุ 

23,500   
 

6,300 
7,200 

 
 
 
 

5,000   
5,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/
คณะกรรมการตัดสิน 

40,000    

2.1 ค่าอาหารว่าง (500x35บาทx2มื้อ) 
2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 

  35,000  
5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดแข่งขัน 254 กิจกรรม 190,500    
3.1 อาหารเทีย่งและอาหารว่าง 

(400คนx130บาทx1วัน) (เด็กปกติ) 
   

60,000 
 

3.2 อาหารเที่ยงและอาหารว่าง 
(250คนx130บาทx1วัน) (เด็กพิเศษ) 

 -  
37,500 

 

3.3 ค่าที่พัก     -  
3.4 ค่าพาหนะ    -  
3.5 ค่าเช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง    20,000 
3.6 ค่าเคร่ืองเสียง     30,000 
3.7 ค่าป้ายไวนิล    4,000 
3.8 ค่าถ่ายเอกสาร    5,000 
3.9 ค่าวัสดุ    5,000 
3.10 ค่าเช่าเก้าอ้ี/เต็นท์    17,000 
3.11 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจ พยาบาล  12,000   

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนที่เป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่เพ่ือไปแข่งขันระดับต่อไป 

-  -  

รวมงบประมาณ 254,000 12,000 146,000 96,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสีย่ง 
    1. การกําหนดกิจกรรมและเกณฑ์ ของ สพฐ. 
    2. ความพร้อมของบุคลกรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
    1. การติดตามความเคลื่อนไหวจากแหลง่ที่เช่ือถือได้อย่างใกล้ชิด         

   2. ออกแบบและบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ทุกระยะ 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   2.นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัล 
เหรียญทองชนะเลิศ ระดับภาค อย่างน้อย 3 รายการ 

 
ร้อยละ 90 
เหรียญทองชนะเลิศ ระดับ
ภาค อย่างน้อย 3 รายการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ  
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 นักเรียนมีศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา   
ชื่อโครงการ  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์  

1. นางเสนาะจิต  สิริเลศิธีรกุล    เบอร์โทรศัพท์  081-9751977 
2. นางฉวีวรรณ  โยคิน            เบอร์โทรศัพท ์ 088-5733312 

e-mail 
tim_crv@hotmail.com. 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การนิเทศ ติดตาม เป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาคนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและ
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์  การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษานับเป็น
นโยบายสําคัญที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิง   
เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบระดับชาติ  ใน
ระดับช้ัน  ป.3 ,6 และ ม.3  ม.6  ทุกคน  จากทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จึงได้กําหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดใช้ผลจากการทดสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจากฐานข้อมูลเดิมเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5 จาก   
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  กําหนดให้ทุกกลุ่มโรงเรียนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ สาเหตุสําคัญที่ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายและมียุทธศาสตร์ใดบ้างที่สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลหรือส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน  

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย  เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดแนวทางการนิเทศการศึกษา เพ่ือเป็น
กลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ทุกระดับ เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ ให้พัฒนาทั้งด้านการบริหาร
จัดการ บุคลากรและผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการดําเนินงานและปัญหาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและผลการทดสอบ
ระดับชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1  เพ่ือให้ทกุโรงเรียนในสงักัดได้รับการนิเทศ 
  2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ 

2.3  เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE 
      2.4  เพ่ือให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน 
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3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  
     3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE 
     3.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ อย่างน้อย 2 ครัง้/ภาคเรียน  
     3.1.4 ร้อยละ 100 ของรายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     3.1.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนปรับปรุงแก้ไขและพฒันา ตามข้อเสนอแนะการนิเทศ 

   3.2 เชิงคณุภาพ 
     3.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศระดับดีมาก 

 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การประชุมวางแผนการนิเทศ (P) ต.ค.59 - เม.ย.60  
2. การดําเนินการนิเทศ (D)   พ.ย.59 - ม.ค.60,    พ.ค.60 - ก.ค.60  
3. ประเมินผลการนิเทศ (C) พ.ย.59 - ม.ค.60,    พ.ค.60 - ก.ค.60  
4 การปรับปรุงและพัฒนา (A) ต.ค.59 - ก.ย.60  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559 ถึง วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 และ โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1  
 
6. งบประมาณ  
   จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน 258,250  บาท (โดยถัวจ่ายทุกรายการตามจริง) มีรายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการนิเทศ (P) 16,350    
  - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 18 คนๆละ 80 บาท  
    3 มื้อ (18x80x3)  

 
- 

 
- 4,320 - 

  - ค่าอาหารว่าง จํานวน 18 คนๆละ 35 บาท 6 มื้อ 
    (18x35x6) 

 
- 

 
- 3,780 - 

 - วัสดุสํานักงาน  - - - 8,250 
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินการนิเทศ (D)   226,000    
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง 3 ครั้งๆละ 8,000 บาท - - 24,000 - 
 - ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง 3 ครั้งๆละ 64,000บาท - - 192,000 - 
 - วัสดุสํานักงาน - - - 10,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การประเมิน/สรุปผลการนิเทศ (C)และ 
                การปรับปรุงและพัฒนา (A) 

 
15,900 

   

  - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 18 คนๆละ 80 บาท  
    3 มื้อ (18x80x3)  

 
- 

 
- 4,320 - 

  - ค่าอาหารว่าง จํานวน 18 คนๆละ 35 บาท 6 มื้อ 
    (18x35x6) 

 
- 

 
- 3,780 - 

 - ค่าจัดทําเอกสารรายงาน และวัสดุ  - - - 7,800 
รวมงบประมาณ 258,250 - 232,200 26,050 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) เพ่ิมขึ้น 
 

 
ร้อยละ 3 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม ด้วยกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

9.2  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนคุณภาพการศึกษา โดยมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายและ
มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น   
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ    พัฒนาสมรรถนะเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ 
   ลูกจ้างสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
    (Organization  Development : OD) ปีงบประมาณ 2560 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                1. นางศศิญา  ศรีธนบุตร    เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
                2. นางสาววิริยา มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096-9537228 
       3. นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล  เบอร์โทรศัพท์  094-2765225 
E-mail 
                1. Sasiya.Sritanabut@gmail.com 

2. Viriya.M7@mail.com 
 3. De.tonaor@gmail.com 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานเป็น
ทรัพยากรบุคคล ที่สําคัญย่ิงที่จะขับเคลื่อนนําไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้ ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน 
สมควรอย่างย่ิงที่จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และลูกจ้าง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาท่ี
ชัดเจน ตลอดทั้งระเบียบปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติงาน มีทัศนะเจตคติที่ดีต่อวิชาอาชีพ  จิตบริการ จิต
สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และสมควรได้รับสิทธิและประโยชน์อันพึงได้รับ สร้างขวัญกําลังใจ เพ่ือทํา
ให้การปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ทางราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกล่าว จึง
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนองตอบแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
จุดเน้นการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ใช้ในการปฏิบัติงานมีสมรรถนะและความรอบรู้ 
นําไปปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.2 ยึดมั่นและตระหนักในหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนําไปประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
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3.เปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการในสํานักงานฯจํานวน  105  คนดังน้ี         

            - ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป.    จํานวน    8  คน 
   -  ผู้อํานวยการกลุ่ม     จํานวน    8  คน 
   -  ศึกษานิเทศก์      จํานวน   21  คน 
   -  ข้าราชการในสํานักงานฯ    จํานวน   48  คน 
   -  ลกูจ้างประจํา/ลูกจ้างช่ัวคราว/ลูกจ้างรายเดือน         จํานวน   20  คน 
  

  เชิงคุณภาพ 
             ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                  
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะ ตามวัตถุประสงค์ 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดําเนินการอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน 
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

1 ตุลาคม 2559- 
30 กันยายน 2560 

 

 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 

ต้ังแต่วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2559  ถงึวันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ.2560 
         สถานที่ดําเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
6.  งบประมาณ  

จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  300,000  บาท (ขอถวัจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม  
การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมใหม ่
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลกูจ้าง ใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 (Organization  
Development : OD)  จํานวน 105 คน 

 
300,000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ค่าเบ้ียเลี้ยง 240 บาท/จํานวน 105 คน/
จํานวน    3 วัน/จํานวน 1 ครั้ง 

 
 

 
 

75,600 
 

 
 

2. ค่าที่พัก 600 บาท/จํานวน 105 คน/ จาํนวน 
1 วัน/ จํานวน 1 ครั้ง 

 
 

 
 

63,000 
 

 
 

3. ค่าพาหนะ 1000 บาท/ จาํนวน 105 คน   105,000  
4. ค่าวัสดุ    56,400 

รวมงบประมาณ 300,000 - 243,600 56,400 
 

 
7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสีย่ง 
   - งบประมาณสําหรับนํามาใช้ในโครงการมีไม่เพียงพอ ทําให้ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

     - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง 
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการทั้งหมด 
 
8.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการและลูกจ้าง ในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะ ตามวัตถุประสงค์ 

 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 

ข้าราชการในสํานักงาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1มี
สมรรถนะเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน ในการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดและวิธีการในการ
เสริมสร้างภาพพจน์ของสํานักงานฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในการ
บริหารงาน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                1. นางศศิญา  ศรีธนบุตร    เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
                2. นางสาววิริยา มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096-9537228 
       3. นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล  เบอร์โทรศัพท์  094-2765225 
E-mail 
                1. Sasiya.Sritanabut@gmail.com 

2. Viriya.M7@mail.com 
 3. De.tonaor@gmail.com 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจสําหรับข้าราชการและครอบครัวดังน้ันข้าราชการ
ส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เห็นความสําคัญของข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง ที่มีความต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการและที่
จะเกษียณอายุราชการ จึงจัดประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจําใกล้เกษียณอายุราชการ (แสดงมุทิตา
จิต) สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560  
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจใหแ้ก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
  2.2 เพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง 
 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ   

การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจําใกล้เกษียณอายุราชการ ผู้ที่เก่ียวข้อง 548 คน  
1.  ผู้เกษียณอายุราชการ     จํานวน  146 คน 

 2.  ผู้ติดตามผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ (คนละ 1 ท่าน) จํานวน  146 คน 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษา     จํานวน  156 คน 

  4.  ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.นค.1         จํานวน    80 คน 
  5.  ผู้ได้รับเชิญร่วมงาน     จํานวน    20 คน 
 

เชิงคุณภาพ 

เพ่ือให้บุคลากร ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ได้เป็นปูชนียบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม มีขวัญและกําลังใจ 
ในการสืบสานคุณงามความดี เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามให้ย่ังยืนตลอดไป 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประสานส่วนเก่ียวข้องและประชุมการดําเนินงาน 
ดําเนินการจัดปัจฉิมนิเทศ  
สรุปรายงานผล     

1 ตุลาคม 2559- 
30 กันยายน 2560 
 

 

 
 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา ณ โรงแรมรอยัลนาคารา หนองคาย จํานวน 1 วัน  
       

6. งบประมาณ  
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
สพป.นค.1 จํานวน 356,960 บาท (ขอถัวจา่ยทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ค่าอาหารกลางวัน คนละ 280 บาท ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม คนละ 50 บาท รวมคนละ  
330 บาท ผู้เขา้ร่วมประชุมสัมมนา จํานวน  

  548 คน 

180,840  180,840 

 

2.ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 ช่ัวโมง 600 600   
3.ค่าตอบแทนกิจกรรมแสดง (2 กิจกรรมๆละ 

2,000 บาท) 
4,000 4,000   

4.ค่าตอบแทนวิทยากรบายศรี 1,000 1,000   
5.ค่าวัสดุ (มาลัยกร 146 ช่อๆ ละ 250 บาท) 36,500   36,500 
6.ค่าวัสดุ (พานบายศรี) 3,000   3,000 
7.ค่าวัสดุ (ของท่ีระลึก คนละ 500 บาท) จํานวน 

146 คน 
73,000   73,000 

8.ค่าวัสดุ (ช่อดอกไม้ติดหน้าอก ช่อละ 30 บาท) 
  จํานวน 250 ช่อ 7,500   7,500 

9.ค่าเช่าห้องประชุม 15,000   15,000 
10. ค่าวัสดุ 
      - ค่าซุ้มดอกไม้   
      - ค่าดอกไม้ตกแต่งหน้าเวที  

18,000 
  

 
8,000 
10,000 

11. ค่าวัสดุ (กรอบเกียรติบัตรจาก สพฐ.) 146 อัน 
   อันละ 120 บาท 

17,520    
17,520 

รวมงบประมาณ 356,960 5,600 180,840 170,520 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสีย่ง 
              1. งบประมาณในการดําเนินงาน 
              2. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
              3. บุคลากร 

แนวทางบริหารความเสี่ยง 
    ในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดทําข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการไว้อย่างชัดเจน จึงควรจัดทํา

โครงการและแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกําหนดการที่กําหนดไว้ เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้
งบประมาณ 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับขวัญกําลังใจมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตนเอง 

 
ระดับ 5 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    9.1  ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจและทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
    9.2  ผู้เกษียณอายุราชการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ  จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  

สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                1. นางศศิญา  ศรีธนบุตร    เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
                2. นางสาววิริยา มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096-9537228 
       3. นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล  เบอร์โทรศัพท์  094-2765225 
E-mail 
                1. Sasiya.Sritanabut@gmail.com 

2. Viriya.M7@mail.com 
 3. De.tonaor@gmail.com 
 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
         กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง 
โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
รู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการจําเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริงทั้งน้ี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณภาพ (Individual Development 
Planning: IDP) เพ่ือเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบ
วิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการพัฒนาที่
ต่อเน่ืองจนทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน          
อันนําไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพที่มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป  
          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้ให้ความสําคัญและมุ่งเน้น 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ 
(Competency Based Approach) จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของหน่วยงาน และ
ของตนเองอย่างแท้จริงจึงได้กําหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID 
Plan) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1  
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2.  วัตถุประสงค ์
    2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan) 

         2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน สามารถรู้จุดเด่น 
จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ 
จําเป็นของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง 

 3. เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มแีผนในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ใหส้อดคล้องกับความต้องการจําเป็นของหน่วยงานและตนเอง 
 

3.  เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 

    1.ข้าราชการครูในสถานศกึษา        จํานวน  1,459 คน 
   2.ข้าราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน     101 คน 

    รวมทั้งสิ้น    จํานวน  1,530 คน  
เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 1 มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1. 
 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุม่ผู้เช่ียวชาญ ในการ
จัดทํา ID PLAN เพ่ือได้แนวปฏิบัติที่ดี โดยใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC 1) 

เดือน เมษายน 2560 
 
 

 

2. 
 
 
 

ขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา ID PLAN โดยการ
ถ่ายทอดสด ผา่นระบบ TEPE Online ณ ศูนย์ 
TEPE Online ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
จังหวัดหนองคาย 

เดือน เมษายน 2560 
 
 

 

3. 
 
 
 
 

กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด จัดทํา ID PLAN และประเมิน วิเคราะห์สรุป 
ประมวลผลการจัดทํา ID PLANของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทีไ่ด้รับ
คัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีของ ID PLAN 

เดือน พฤษภาคม 2560 
 
 
 

 

4. ประชุมสะท้อนผล แลกเปลีย่นเรียนรู้ กลุ่มที่เป็น
แบบอย่างในการจัดทํา ID PLAN เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติ 
ที่ดี ต่อยอด ย่ังยืน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC 2) จํานวน 75 คน  

เดือน พฤษภาคม 2560  

5. สรุปรายงานและประเมินผลการดําเนินงาน เดือน มิถุนายน 2560  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 ถึงวันที ่ 30 เดือน มถินุายน พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
 
6. งบประมาณ 
      จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.
นค.1 จํานวน 45,200 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช ้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 8 ช่ัวโมง 4,800 4,800   
2. ค่าพาหนะวิทยากร จํานวน 2 เทีย่วๆ ละ 3,000 6,000 6,000   
3. ค่าที่พักวิทยากร จํานวน 2 คืน  คืนละ 1,200 บาท 2,400 2,400   
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9,500     9,500 
5. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   สําหรับประชุมสะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ กลุ่มที่ 

เป็นแบบอย่างในการจัดทํา ID PLAN เพ่ือให้ได้แนว
ปฏิบัติที่ดี ต่อยอด ย่ังยืน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC 2) จํานวน 75 คน คนละ 150 
บาท จํานวน 2 วัน 

22,500   
 
 
 
 

22,500 

 

รวมงบประมาณ 45,200 13,200 22,500 9,500 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ    
     ปัจจัยความเสีย่ง 
         1. บุคลากร 
         2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
      แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
         1. ครแูละบคุลากรทางการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาตนเองตามสภาพปัญหา และความต้องการ 
         2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูลจัดทําโครงการรองรับตรงตามความต้องการและ
อนุมัติงบประมาณให้เพียงพอแต่ละกิจกรรม 
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 8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
                               ตัวชี้วัด    ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan) 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน สามารถรู้จุดเด่นจุดด้อย
ของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีแผนในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของ
หน่วยงานและตนเอง 
  3. ครูสามารถจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิชาที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 80 

 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย 1 มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทําแผนพัฒนาตนเองได้ มีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมการทํางานที่พึงประสงค์ให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสามารถวางแผนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความจําเป็นและเป็นระบบ 
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ 

การจัดการเรียนรู้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่  5  ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางสาวฤตินันท์ บุญกอง  เบอร์โทรศัพท์ 094 6414565 
2. นายณัฐพงษ์ จติชัย   เบอร์โทรศัพท์ 094 7923112 

e-mail 
1. rueti.b@gmailcom 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนโดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ืองสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ทั้งในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาใน
สังกัดดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานในภารกิจดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสนองตอบนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดและเพ่ือให้มีกรอบแนวทางในการดําเนินงานไปสู่เป้าหมายการปฎิรูปการศึกษาที่ชัดเจน 
คือ การสร้างพลเมืองยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ 
โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการ
ศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทํา
“โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1” 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

2.2 พัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้และเว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้สําหรับครูผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2.3  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวน 186 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
การบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนการสอน 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เป็นฐานข้อมลูกลาง 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือขา่ยการปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่าต่อเน่ืองและ
ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
ขั้นตอนการดําเนนิการ 

1.จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการประชุม 
2. ช้ีแจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 159 โรงเรียน ประกอบด้วย 
Data Management Center (DMC), M-obec, B-obec, EMIS จํานวน     
2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. กํากับติดตาม  
4. สรุปรายงาน ประเมินผล 

พฤษภาคม-
มีนาคม
2561 

 

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Source Center :DSC) 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. ศึกษาออกแบบระบบ (Data Source Center :DSC) 
  2. ติดต้ังและปรับแต่งระบบ Data Source Center :DSC 
  3. จัดทําคู่มอื 
  4. ช้ีแจง/ใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
  5. กํากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานเสนอ ผอ.สพป. 

ตุลาคม-
2559

กันยายน 
2560 
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
3 กิจกรรมที่ 3 การนํา Social Media มาใช้ในการจัดประชุม อบรม พัฒนาครู 

(ลดภาระงานครู) 
ขั้นตอนการดําเนนิการ 

1. จัดทําเอกสารคู่มือ 
2. ช้ีแจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 159 โรงเรียน ๆละ 1 คน 
จํานวน 159 คน  
3. กํากับติดตาม สรุปรายงาน ประเมินผล 

เมษายน 
2560 

 

4 กิจกรรมที่ 4 การใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ์(Smart Obec) 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1. จัดทําเอกสารคู่มือ 
2. ประชุมคณะทํางาน 
3. ช้ีแจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 159 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
จํานวน 159คน  
4. กํากับติดตาม และประเมินผล 
5. รายงาน ผอ.สพป.นค. 1 

พฤศจิกายน
2559–
มีนาคม
2560 

 

5. กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.
นค.1 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1.  เช่าพ้ืนที่แลโดเมน เว็บไซต์ สพป.นค.1 
2.  บํารุงรักษาและดูแล server และระบบเครือข่าย 

ตุลาคม 
2559– 
กันยายน 
2560 

 

6 กิจกรรมที่ 6 การซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1. แต่งต้ังคณะทํางาน 
2. ให้การช่วยเหลือโรงเรียนในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

ตุลาคม 
2559–
กันยายน
2560 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560  

สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1  จาํนวน 183,450 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี :  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบคุลากรด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

    

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการดําเนินงาน วิเคราะห์และกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน 

6,000    

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 20 คน 
ๆ ละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ  

  1,400  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 80 
บาท จํานวน 1 มื้อ 

  1,600  

1.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน    3,000 
2. ช้ีแจงการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด 
159 โรงเรียนๆละ 1 คน ประกอบด้วย Data 
Management Center (DMC), M-obec,         
B-obec, EMIS จํานวน 2 ภาคเรียน            
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ผู้เข้าประชุม 159 คน 
คณะทํางาน 15 คน) 

32,700    

2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 174คน 
คนละ 35 บาท จํานวน 4 มือ้  

  12,180  

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 174 คน ๆ ละ 
80 บาท จํานวน 2 มื้อ 

  13,920  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 32,100 - 29,100 3,000 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบศนูย์ข้อมูล 
(Data Source Center :DSC) 

    

1.ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรมพร้อมติดต้ังระบบ 20,000  20,000  
2. ค่าเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 1 ปี 5,000  5,000  
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารคู่มือและค่าถ่าย
เอกสาร 20 เลม่ ๆ ละ 50 บาท 

1,000  1,000  

4. ช้ีแจงการใช้ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะทํางาน 
จํานวน 2 วัน  

8,000    

    4.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10 คน  
คนละ 35 บาท จํานวน 4 มือ้ 

  1,400  

    4.2 ค่าอาหารกลางวัน 10 คน ๆ ละ 80 บาท 
จํานวน 2 มื้อ 

  1,600  
 

    4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร  2,000   
    4.4 ค่าชดเชยนํ้ามัน    3,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 34,000 2,000 29,000 3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การนํา Social Media มาใช้ใน
การจัดประชุม อบรม พัฒนาครู (ลดภาระงาน
ครู) 

    

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการดําเนินงาน วิเคราะห์และกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน  

6,000    

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 20 คน 
ๆ ละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ  

  1,400  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 80 
บาท จํานวน 1 มื้อ 

  1,600  

1.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน    3,000 
2. ช้ีแจงการใช้โปรแกรม Social Media ให้
โรงเรียนในสังกัด 159 โรงเรียนๆละ 1 คน (ผู้เข้า
ประชุม 159 คน คณะทํางาน 20 คน) 

26,850    

2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 179 คน 
คนละ 35 บาท จํานวน 2 มือ้  

  12,530  

2.2 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 179 คน        
คนละ 80 บาท จํานวน 1 มือ้ 

  14,320  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 32,850 - 29,850 3,000 
กิจกรรมที่ 4 การใช้งานระบบสาํนักงาน
อิเล็กทรอนิกส ์(Smart Obec) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการดําเนินงาน วิเคราะห์และกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน 

 
 
 

6,000 

   

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 20 คน 
คนละ 35 บาท จํานวน 2 มือ้  

  1,400  

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 80 
บาท จํานวน 1 มื้อ 

  1,600  

1.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน    3,000 
2. ช้ีแจงการใช้โปรแกรม Smart Obec
โรงเรียนๆละ 1 คนเจ้าหน้าที่ธุรการของเขต 
กลุ่มๆ 1 คน (ผู้เข้าประชุม 166 คน และ
คณะทํางาน 20 คน) 

43,500    

2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  5,000   
2.2 ค่าเช่าที่พัก   3,000  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 186 คน 
คนละ 35 บาท จํานวน 2 มือ้ 

  13,020  

2.4 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 186 คน  
คนละ 80 บาท จํานวน 1 มือ้ 

  14,880  

2.5 ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารคู่มือ เป็นค่าถา่ย
เอกสารและทาํรูปเล่ม จํานวน 190 เล่ม         
เล่มละ 40 บาท 

  7,600  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 49,500 5,000 41,500 3,000 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงประสทิธิภาพและพฒันา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.นค.1 

    

1. เช่าพ้ืนที่และโดเมน เว็บไซต์ สพป.นค.1และ
บํารุงรักษาและดูแล server และระบบเครือข่าย 

35,000  35,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 35,000 - 35,000 - 
กิจกรรมที่ 6 การซ่อมบํารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

    

1. จัดต้ังศูนย์ซอ่มบํารุง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โรงเรียน 

-  -  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 183,450 7,000 164,450 12,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาที่เป็นฐานข้อมูลกลาง 
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือขา่ยการปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 

 
จํานวน 186 คน 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ใช้ในการบรหิารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและปฏิบัติการให้เกิดประสทิธิผลการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 9.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบเครือข่ายการเรียนรู้
และเว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้สําหรับครูผูเ้รียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือข่ายการปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการรับนักเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
          1. นายวีรพล  สารบรรณ            เบอร์โทรศัพท์   087-2313189 
          2. นายบุญส่ง  ขันทอง       เบอร์โทรศัพท์   081-9651234 

3. นางธมกร  พุทธะ            เบอร์โทรศัพท์   098-9568938 
4. นางสาววรรณภา  ศิริปะกะ   เบอร์โทรศัพท์   086-2420394 

e-mail 
           1.  puttah@hotmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ 

ความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสมเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนด
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเร่งรัดปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนาความ
แข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ ด้อยโอกาสมีความรู้และ
ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียนและการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่
การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้อง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย
มาตรฐาน และการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทาง วิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ทุ่มเท
มาตรการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือ
ไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  จึงได้ดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับและ
เรียนต่อจนจบการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานครบทุกคน เน้นเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กจบ ม.6 ไม่ได้เรียน
ต่อ และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากลําบาก ส่งเสริม สนับสนุนการขยายห้องเรียนพิเศษ MEP ของ
สถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน อายุ 
3 - 8 ปี ในเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน 41 ตําบล รวม 6 อําเภอ ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือสํารวจข้อมูลและจัดทําแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2  เพ่ือจัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียน ประสานงาน 
ช่วยเหลือ รับเรื่องร้องทุกข์  ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน   
 2.3  เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลายและให้มี
การเปิดรั้วเย่ียมชมโรงเรียน (Open house) ทุกโรงเรียน ระหว่างการรับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
นักเรียนและประชาชน ได้มีโอกาสเย่ียมชมโรงเรียนที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน   
 2.4  เพ่ือดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินความพร้อมและเสนอขออนุญาตการขอเพ่ิมจํานวน
ห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดที่เสนอขอเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 และติดตามผล
การดําเนินงานห้องเรียนพิเศษ Mini English Program MEP ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดห้องเรียนพิเศษ
ดังกล่าว สรุปและรายงานผู้เก่ียวข้องตามลําดับ  
 2.5  เพ่ือให้การประสานงาน ติดตามและตรวจเยี่ยม ตลอดจนช้ีแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียน 
          2.6  การรายงานผลและสรุปผลการรับนักเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ       
       1. ประชากรวัย 3 - 18 ปี  ในเขตพ้ืนที่บริการ สพป.นค.1  ใน 6 อําเภอ รวม 41 ตําบล ได้รับ 
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และครอบคลุม  ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ลด
อัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์  โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ  ได้รับการส่งเสริมใหม้เีป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
  2. นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
 เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน 
และสถานศึกษาทางเลือก  ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
            2. เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ 
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  3. นักเรียนทีจ่บ ช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2560 ทุกคนได้รบัจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียน
ต่อ ช้ัน ม.1  ในปีการศึกษา 2561 ครบทุกคน 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ตค.59-กย.60.  
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ตค.59-กย.60  
3. การทําสํามะโนนักเรียนและระบบข้อมูลสารสนเทศ ตค.59-กย.60  
4 การรายงานผลและสรุปผล ตค.59-กย.60  



84 
 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1 เดือน. ตุลาคม   พ.ศ. 2559  ถึง วันที่. 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ สพป.นค.1  และโรงเรียนในสังกัด 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  10,000. บาท (ขอถัวจา่ยทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ
การรับนักเรียน 

10,000    

1.1 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
         - อาหารว่าง  50 คน มื้อๆ 35 บาท 
         -อ าหารกลางวัน 50 คน มื้อ ๆ ละ 80บาท

   
1750 
4000 

 

1.2 ถ่ายค่าเอกสาร 
1.3 ค่าป้ายไวนิลรับนักเรียน 

   2,000 
1,250 

     
รวมงบประมาณ 10,000  6,750 3,250 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.ประชากรวัยเรียนที่มีผูป้กครองเป็นคนเร่ร่อน ย้ายที่ทํากินบ่อย  จะไม่นําเด็กเข้าเรียน 
      2. มีช่ือใน ทร.14 แต่ไมม่ีตัวตนในพ้ืนที่ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ประชุมผู้ปกครอง ร่วมกันกํานันผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ปกครองตะหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   

     2. .ให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองการไม่มีตัวตนในพ้ืนที่        
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
      ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของ สพป.      
นค.1 จํานวน 6 ตําบล 41 หมู่บ้านได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน 

 

 
ร้อยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ 
      ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยสําหรับค่าเล่าเรียน 
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามความถนัดและความในใจอย่างเต็มศักยภาพทุกคน 

 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
  9.2  นักเรียนจบ ช้ัน ป.6 ทุกคน ได้รับจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียนต่อช้ัน ม.1  
ครบทุกคน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9.3  ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับรายการค่าเล่าเรียน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          9.4  มีระบบข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ครบทกุ 6 อําเภอ 41 ตําบล เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนให้ครบ 100 % 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา นักเรยีน  

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
          1. นายวีรพล  สารบรรณ            เบอร์โทรศัพท์   087-2313189 
          2. นายบุญส่ง  ขันทอง       เบอร์โทรศัพท์   081-9651234 

3. นางธมกร  พุทธะ            เบอร์โทรศัพท์   098-9568938 
4. นางสาววรรณภา  ศิรปิะกะ   เบอร์โทรศัพท์   086-2420394 

e-mail  :   puttah@hotmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน เป็นประจําทุกปี  เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน   
ที่พระราชทานแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ม.ล.ป่ิน มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 ใจความว่า 
“มีนักเรียนจํานวนมาก  ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายาม ศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมท้ังมี
โรงเรียนที่จัดการศึกษาดี  นักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม  นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควร
ได้รับรางวัลและทรงยินดีที่จะพระราชทานรางวัลให้” 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้พิจารณาเพ่ิมจํานวนรางวัลและปรับเปลี่ยนวิธีการในการดําเนินงานให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่าน การตัดสินต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึง
ความยอดเย่ียม ดีเด่นได้อย่างชัดเจนและดีจริง ทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า รางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่
ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศเผยแพร่ ไปยังสาธารณชน
ทั่วไป สมควรท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องกระทําอย่างรอบคอบ และผู้ได้รับรางวัลจะต้องรักษาคุณความดีน้ัน
ให้ยาวนานสืบไป    
.         งานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2560 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเริ่มต้ังแต่การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด  
และระดับกลุ่มจังหวัด แล้วส่งผลการคัดเลือกให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการในระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
         2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี  และเรียนดีให้ได้รับรางวัลพระราชทาน 
         2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และสามารถจัดการศึกษา
ได้ดีมีคุณภาพคุณภาพ   
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน  16 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาให้มี
ความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือเข้ารับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 
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           2. นักเรียนในสังกัด  ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมเด่นใน
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน 

เชิงคุณภาพ 
    1. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
     2. นักเรียนในสังกัด  ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
    3. นักเรียนในสังกัด ที่เรียนดี ยาจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1. สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีความพร้อมในการเข้ารับการ

คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ตค.59-กย.60  

2 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการ 
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ตค.59-กย.60  

3. การดําเนินการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน กค.59-มค.60  
 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1 เดือน. ตุลาคม   พ.ศ. 2559 ถึง วันที่. 30  เดือน กันยายน .พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ สพป.นค.1  และโรงเรียนในสังกัด 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  10,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 การดําเนินการคัดเลือกนักเรียน 
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

    

1. การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000  4,320  

1.1 ออกประเมินนักเรียน/สถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน จํานวน 6 คน  3 วัน  
    -เบ้ียเลี้ยง6คนx3วันx240 = 4,320  บาท 

    

    - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง       =  3,000  บาท 
   - ค่าถ่ายเอกสาร /วัสดุ    =  2,680  บาท   

   3,000 
2,680 

รวมงบประมาณ 10,000  4,320 5,680 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.นักเรียน สถานศึกษา ยังขาดความพร้อมและการส่งเสริมสนับสนุนในการเตรียมความพร้อม
เข้ารับรางวัลพระราชทาน 
      2. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ศึกษา ดูงาน สถานศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลพระราทาน 
               2. ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน          

     2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียน  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุกสงักัด ในสังกัด สพป.นค.1 ได้รับ
คัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน 
   2. สถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพป.นค.1ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล
พระราชทาน 

 
ระดับ 4 

 

เชิงคุณภาพ 
   1. สถานศึกษา ในสังกัด สพป.นค.๑ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาใหม้ีความพร้อมในการเข้ารับคัดเลือกรับรางวัล
พระราชทาน 
   2. นักเรียนในสังกัด สพป.นค.๑ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้ารับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน 

 
ระดับ 4 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ดีย่ิงขึ้น สู่มาตรฐานสากล 
 9.2  นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานเกิดขวัญและกําลังใจ  และเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์
ตระกูล 
 9.3  เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน  และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ      ติดตามเด็กออกกลางคัน 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ            เบอร์โทรศัพท์ 087-2313189 
2. นายบุญส่ง ขันทอง                                  เบอร์โทรศัพท์ 081-9651234 
3. นางธมกร  พุทธะ                                    เบอร์โทรศัพท์ 098-9568938 
4. นางสาววรรณภา ศิริปะกะ                         เบอร์โทรศัพท์ 086-2420394 

e-mail 
- 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                สืบเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2545 กําหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ้งอยู่ในความดูแลให้ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับและตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับตามความพร้อมของครอบครัว นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัดการปฎิรูปการศึกษา มุ่งมั่นที่จะ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ประชากรวัยเรียนทุนคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดอัตราการออกกลางคัน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือลดจํานวนและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันในวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน 
 2.2  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เด็กตกหล่นและออกกลางคันที่เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
 2.3  เพ่ือสํารวจข้อมูลและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล  
 2.4  เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและสร้างองค์ความรู้อย่างหลากหลาย 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
           1. เพ่ือลดจํานวนและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่บริการ 
           2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เด็กตกหล่นและออกกลางคันให้เหมาะสมความ
ต้องการ 
       3. เพ่ือสํารวจข้อมูลและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล 

เชิงคุณภาพ 
    เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ 
แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินและติดตาม 
ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ต.ค.2559-
ก.ย.2560 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที ่30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  สพป.นค.1 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน 5,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่1  ติดตามเด็กออกกลางคัน 
1.1 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงคณะกรรมการการ
ประเมินและติดตามกับสถานศึกษา 
1.2 ค่าเบ้ียเลี้ยง 5 คน คนละ 240 บาท 

5,000 
 
 

 
 
 

 
3,800 

 
1,200 

 
 
 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - 5,000 - 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
1.  นักเรียน ยากจน ต้องทํางานช่วยผู้ปกครอง ทําให้ออกกลางคัน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. จัดสอนซ่อมเสริม          

     2. หารายได้ระหว่างเรียน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจํานวนเด็กออกกลางคันลดลง 
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบช้ัน ม.3 เรียนต่อ ม.ปลาย สาย

สามัญ  
3. ร้อยละของนักเรียนที่จบช้ัน ม.3 เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

ในสังกัดจบการศึกษาทุกคน 

 
ร้อยละ 0 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     1. ลดอัตราการออกกลางคันให้เหลือรอ้ยละ 0 
     2. เด็กที่ออกกลางคันได้เข้าศึกษาต่อในระบบและนอกระบบ 

 
 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1  เด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียนกลับมาเขา้เรียนทุกคน 
9.2  ลดอัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 0 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ 
สอดคล้องกับนโยบาย      จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล   สารบรรณ  เบอร์โทรศัพท์   087-231-3189 
2. นายบุญส่ง   ขนัทอง  เบอร์โทรศัพท์   081-965-1234 
3. นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ เบอร์โทรศัพท์   091-061-9146 

e-mail  :     
piyapons10@hotmail.co.th 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในเรื่องสุขภาพอนามัย 

ของนักเรียนและมุ่งที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีย่ิงขึ้น พระองค์มีพระราชดํารัสว่าอาหาร
การกินเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะมีผลต่อร่างกายโดยตรง ถ้าคนได้รับประทานอาหารดีและเพียงพอก็จะทําให้
ร่างกายแข็งแรง สมองแจ่มใส คิดทําอะไรได้ดีกว่าคนที่สุขภาพอนามัยที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งในขณะน้ีเด็กไทยที่
ขาดแคลนอาหารมีอยู่ทุกแห่งในประเทศไทย พระองค์มีพระประสงค์ให้ความช่วยเหลือในหลายลักษณะ  
อาทิในบางคร้ังทรงมีพระเมตตารับไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยที่พระองค์ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง จนกระทั่งมีการ
รณรงค์ให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในสังคมไทยมากขึ้น เน่ืองจากพระองค์เสด็จเย่ียมนักเรียนในชนบทอยู่
เป็นประจํา ด้วยพระปรีชาสามารถและเข้าพระทัยในสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดีที่สุด ดังจะเห็นได้ชัดเจน
ในโรงเรียนชนบทเป็นจํานวนมากที่มีเด็กขาดอาหารกลางวัน และรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนพระองค์ทรง
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้ได้จัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้น ทรงแนะนําและ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมล็ดพันธ์พืช และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรให้กับโรงเรียน  
โครงการน้ีจัดดําเนินการในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในระยะเริ่มต้นจนถึงโรงเรียนในปัจจุบันน้ี  และ
ในคราวเสด็จเย่ียมพสกนิกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2529 พระองค์ได้พระราชทาน        
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือดําเนินงาน “ โครงการด้วยรักและห่วงใย ” ซึ่งมีเป้าหมายหลักของโครงการ
คือ การพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดําเนินงานโครงการตาม
พระราชดําริในโรงเรียน โดยท่ีพระองค์ได้มีพระราชดําริในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
พระราชทานพระราชทรัพย์ สิ่งของ เครื่องใช้  อาหาร เครื่องเขียน แบบเรียนและอ่ืน ๆ เป็นประจําตลอดมา 
พระองค์ยังทรงเสียสละเวลาทนลําบากพระวรกาย เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมโรงเรียนในโครงการเป็น
ประจําทุกปี  โดยมิได้ทรงเหน็ดเหน่ือย หรือย่อท้อต่ออุปสรรค์และความยากลําบากทั้งปวง ผู้เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานทุกคน ทุกฝ่าย จึงควรตระหนักในคุณค่าของงานโครงการตามพระราชดําริ ให้ความสําคัญต่อ
การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์เพ่ือประโยชน์ของนักเรียน
และเยาวชนที่ด้อยโอกาส และประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการตามพระราชดําริที่มีอยู่ให้
ดําเนินการอย่างย่ังยืนต่อไปและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วไป ดังมีโรงเรียนที่เข้าโครงการดังน้ี 
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โครงการพระราชดํารเิพื่ออาหารกลางวัน 

 1.1  โครงการด้วยรักและห่วงใย    จํานวน  4  โรงเรียน 
  1.1  โรงเรียนอาโอยาม่า 2    อําเภอโพธ์ิตาก 
  1.2  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว    อําเภอสังคม 
  1.3  โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา   อําเภอเมือง 
  1.4  โรงเรียนบ้านว่าน    อําเภอท่าบ่อ 
 1.2   โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจํานวน 1 โรงเรียน 
   โรงเรียนอาโอยาม่า 2     อําเภอโพธ์ิตาก 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ  ให้นักเรยีนมีสุขภาพอนามัยดี 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีคุณภาพ  ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 2.4  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.5  นักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการเพ่ือเป็นต้นแบบของการดําเนินกิจกรรม          
ต่าง ๆตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้  ของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1  จํานวน  4  โรงเรียน 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีโรงเรยีนต้นแบบการจัดกิจกรรม
ต้นแบบอาหารกลางวัน  จํานวน  4  โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

 ครู นักเรียน ได้เรียนรู้การทํากิจกรรมที่หลากหลาย ตามศักยภาพ อย่างมีความสุข และได้ 
รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1 สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ต.ค.2559-ก.ย.2560  
2 นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน ต.ค.2559-ก.ย.2560  
4 สรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบเอกสาร ก.ย.2560  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิงาน 

      วันที ่ 1  ตุลาคม  2559   ถึง วันที ่ 30  กันยายน  2560 
      สถานที่ดําเนินการ  สถานศึกษาในสังกัด สพป.นค.1 

 
6. งบประมาณ 

จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ สพป. จํานวน 150,000  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียด ดังน้ี  
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันโรงเรียนพระราชดําริ  จํานวน  4 โรงเรียน 
โรงเรียนละ  30,000  บาท 

120,000   120,000 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานของ
โรงเรี่ยนพระราชดําริ 
         2.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล
การดําเนินงานและสรุปผลการนิเทศจํานวน  7 คน 
จํานวน  2  ครัง้ 
          - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงาน  4 มื้อ ๆ 35 บาท 
          - ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามผลการดําเนินงาน 2 มื้อ ๆ 80 บาท 
        2.2 ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงาน  จํานวน 7 คน ๆ ละ 240  บาท  
ระยะแรก จํานวน 2 วันและระยะที่ 2 จํานวน 4 วัน 
        2.3  ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง              
ระยะที่ 1  จํานวน 2 คัน ๆ ละ 2,000 บาท            
ระยะที่ 2  จํานวน 2 คัน ๆ ละ 2,000 บาท 

30,000  
 
 
 
 
 

 
 
 

10,080 
 

 
 

980

1,120

8,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2.4  ค่าเอกสารเคร่ืองมือนิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 
 

  
 

   9,820 
 

รวมทั้งสิน้ 150,000 10,080 10,100 129,820 
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7. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยความเสี่ยง 
     1.  งบประมาณจัดสรรลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

2. การติดตามประเมินไปเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
     1.  ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการวางแผนดําเนินงาน 
     2.  วางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบ รัดกุม 

 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนพระราชดําริ โครงการด้วยรักและห่วงใย และ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้ดําเนินการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน ได้เรียนรู้การทํากิจกรรมที่หลากหลาย ตามศักยภาพ  
อย่างมีความสุข และได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
 

 
 

 
9.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 9.1  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ  มีการดําเนินงานและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ 
 9.2  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯ  สามารถส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  นํามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตได้อย่างผสมกลมกลืน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนางาน
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
 9.3  นักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  มีจิตสํานึกที่ดีงามต่อการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช  ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก่อใหเ้กิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 9.4  โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ ในการดําเนินการ  แก่โรงเรียนทั่วไปและชุมชน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ    การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถ 

ทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้นที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

นายวิวัฒน์  ผาวันดี  เบอร์โทรศัพท์ 081 – 5444675  
e-mail :  

wiwatphawandee@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการ

ย่ิยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และ
ใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการ
เป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ให้มีความทันสมัยเพ่ือยกระดับความสามารถนักเรียนไทยให้ก้าวสู่
มาตรฐานสากล  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทาง

วิชาการ ระดับนานาชาติ 
2.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัด 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนในสังกัด จํานวนไม่น้อยกว่า 300 คน ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ                  
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
 2) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 30 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง จากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียน ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) นักเรียน ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 



100 
 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์            

ช้ันประถมศึกษา และช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น             
และวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้ง จัดส่งนักเรียนที่มีความสามารถ 
และมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด เข้าร่วมแข่งขัน        
ทางวิชาการ ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป 

3 – 22 มกราคม 2560 นายวิวัฒน์ ผาวันดี      
และคณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 3 – 22 มกราคม พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  15,000  บาท (หน่ึงหมืน่ห้าพันบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  มรีายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จดัสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

15,000  

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นเงิน 11,700 
1.2 ค่าจัดจ้างสําเนาข้อสอบ กระดาษคําตอบ 

เป็นเงิน 
 
 3,300

รวมงบประมาณ 15,000 11,700 3,300
  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเข้ารับการสอบแข่งขันทางวิชาการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนที่สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันทางวิชาการ ได้เตรียม
ความพร้อมให้แก่นักเรียน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    นักเรียนทุกคนที่สมคัรเข้ารับการสอบแขง่ขันทางวิชาการ      
ได้เข้ารับการทดสอบ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนทุกคนที่สมคัรเข้ารับการสอบแขง่ขันทางวิชาการ      
ได้เข้ารับการทดสอบด้วยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม 

 
ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 30 ได้รับรางวัลเหรียญทอง         
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.2 นักเรียน ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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หน่วยงานทีผ่ดิชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
   คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอรฺโทรศพัท ์

นายธีรภพ  วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1    โทร. 087-771-3465 
นางมติภา  ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1    โทร. 095-463-5944  

e-mail  :  n199obecnk1@Gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  และมีการรายงานให้สาธารณชนได้รับผลการดําเนินงาน 
 ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2560 กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ใหม้ีประสทิธิภาพ  สามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
2.2  เพ่ือวางระบบการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2.3  เพ่ือให้มีการายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสาํนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
จํานวน 25 คน  4 เดือน/ครั้ง  รวม 3 ครั้ง 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
จํานวน 75 คน 1 ครั้ง 

3. จัดทําสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ต่อคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และเผยแพร่ผลการดําเนินงาน จํานวน              
50 เล่ม 
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 เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 1 มีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน งาน/โครงการ ของกลุ่มงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และมีการสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
          2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความพึงพอใจใน
การดําเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. วิธีดําเนนิการ และระยะเวลาดําเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานกับคระทํางานในกลุ่มงาน 
    ต่างๆ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัด

การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

2. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
3. จัดประชุม ก.ต.ป.น. 3 ครัง้ 
 
4. จัดประชุม อ.ก.ต.ป.น. 1 ครั้ง 
4. สรุป/รายงานผลการประชุม ก.ต.ป.น. 

กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 

กุมภาพันธ์,พฤษภาคม
มีนาคม-กันยายน 

2560 
พฤษภาคม 2560 
กันยายน 2560 

ธีรภพ และ 
มติภา 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที ่30  เดือน  กันยายน  พ.ศ 2560 
 สถานที่ดําเนินการ 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
     2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  25,000 บาท  (ขอถัวจา่ยทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม    
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) จํานวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 
21 คน 

1. ค่าเบ้ียประชุม (3,000x2) 
2. ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (30x35x1x2) 
3. ค่าอาหารกลางวัน (30x80x2) 
4. ค่าวัสดุและจัดทําเอกสารประชุม  
    (12x150x2) 

 
 
 

16,500 

 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 
 

2,100 
4,800 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม   
      ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      (อ.ก.ต.ป.น.) จํานวน 40 คน  

1. ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (40X35x1x2) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (40x80x1) 
3. ค่าวัสดุและจัดทําเอกสารประชุม  
    (40x20) 

 
 

6,000 

  
 
 

2,000 
3,200 

 
 

 
 
 
 
 
 

800 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน  จัดทํา   
    เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 

  

    100 เล่มๆ ละ 25 บาท 2,500  2,500 
รวมงบประมาณ 25,000 6,000 12,100 6,900 

 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

           1)  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขาดการประชุม 
             2)  ไม่สามารถจัดประชุม ก.ต.ป.น. ได้ตามกําหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1)  จัดทําแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน 
2)  การประสานงานให้ชัดเจน 

 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
   การศึกษา สพป.นค.1 

 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ 
   นิเทศการศกึษา สพป.นค.1 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
1.  มรีะบบรายงานการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่ม

นิเทศฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 
มีการรายงานแผนงาน/

โครงการ 
2. จัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
    นิเทศการศกึษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
    และนิเทศการศึกษา สพป.นค.1 และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
9.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะ อ.ก.ต.ป.น. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการ

ดําเนินงาน และหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   มสีรุปรายงานผลการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษา 

9.3 นําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษา ใช้เป็นแนวทางการวางแผนการ 
บริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มอํานวยการ 
ชื่อโครงการ    จัดทํา ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง วางแผนการจัดทํารายงาน 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (KRS) และคํารบัรอง 
ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจําปีงบประมาณ 2560 

สอดคล้องกับนโยบาย   จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นางชวนพิศ  ปรีดีวงษ์   เบอร์โทรศัพท์  087–8611734 
2. นายสมชัย  จนัทะคาม   เบอร์โทรศัพท์  089-6209422 

e-mail 
1. Somchai_chun@hotmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และคํารับรองตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ARS) ประจําปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้การจัดทํารายงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการ  
ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ตามภาระงาน และความรับผิดชอบ เป็นการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทยท่ีกําหนดให้มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนและวัดผลได้ทุกระดับ เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญ
ประการหน่ึงในการวัดผลสําเร็จของแผน แต่ทั้งน้ีจะต้องกําหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  และมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รวมถึงจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร มุ่งเน้นให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานโยบายกรอบทิศทาง  การ
ดําเนินงานตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  เพ่ือให้
บุคลากรแต่ละหน่วยงานแต่ละระดับรับรู้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
สามารถเช่ือมโยงระหว่างบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและทิศทางของประเทศ 
เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  รวมทั้งการบริหารและดําเนินงานของส่วนงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และเพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้อย่างชัดเจน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้กลุม่งาน  และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2.2  เพ่ือวางแผนการจัดทํารายงานตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สู่ระดับกลุ่มงาน  และระดับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  จํานวน 50 คน 
           1. ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
           2. บุคลากรทางการศึกษาจากทุกกลุ่มๆ และเจ้าหน้าที่ 
        เชิงคุณภาพ 
    ผู้อํานวยการกลุ่ม บุคลาการทางการศึกษาของ สพป.หนองคาย เขต 1  สามารถดําเนินการและ
รายงานพัฒนาการจัดทํา ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง วางแผนการจัดทาํรายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  (KRS) และคํารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. รับนโยบายตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการประจําปี จาก สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6 , 9  และ  
12  เดือน 
ตามท่ี

สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
กําหนด 

 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง วาง
แผนการจัดทํารายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
และคํารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจําปีงบประมาณ 
2561 

6 , 9  และ  
12  เดือน 
ตามท่ี

สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
กําหนด 

 

3. การประชุมประเมินเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและรายงาน เป็นระยะ 
ตามรอบระยะเวลา  6  9  และ  12  เดือน ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

6 , 9  และ  
12  เดือน 
ตามท่ี

สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
กําหนด 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  31,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการรายละเอียดดังน้ี : 



108 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 รายงานตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือน  18,500    
1.1 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร    10,000 
1.2 วัสดุสํานักงาน    2,000 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน   3,000  
1.4 ค่าเคร่ืองด่ืม อาหารว่าง   3,500  
     

กิจกรรมที ่2 รายงานตัวช้ีวัด รอบ 9 เดือน 6,500    
2.1 ค่าอาหารกลางวัน   3,000  
2.2 ค่าเคร่ืองด่ืม อาหารว่าง   3,500  
     

กิจกรรมที ่3 รายงานตัวช้ีวัด รอบ 12 เดือน 6,500    
3.1 .ค่าอาหารกลางวัน   3,000  
3.2 ค่าเคร่ืองด่ืม อาหารว่าง   3,500  
     

รวมงบประมาณ 31,500 - 19,500 12,000 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      การกําหนดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี และตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติ
ราชการต้องเป็นตัวช้ีวัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับ
ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด อาจเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัดน้ันก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
จัดทํา ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง วางแผนการจัดทํารายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS) และคํารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. สร้างความเข้าใจในการดําเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ อย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกัน          

     2. ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจําปีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลา 6 , 9 และ 12 เดือน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของผู้อํานวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาจากทุกกลุ่ม 
และเจ้าหน้าที ่

 
ร้อย 100 

เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรทางการศึกษาจากทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สามารถจัดทํา
รายงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี และ
ตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง บุคลากรทางการ
ศึกษาจากทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดนําความรู้ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยน และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 บุคลากรสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายทิศทางการพัฒนา
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 9.2 บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 9.3 บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายทีกํ่าหนด 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ      กลุ่มอํานวยการ 
ชื่อโครงการ      การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

และการประชาสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ /เบอร์โทรศัพท ์ 

1. นายผดุงเกียรติ    รักษ์วรโชติ เบอร์โทรศัพท์ 081 954 0790 
2. นางชวนพิศ        ปรีดีวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 087 861 1734 
3. นางสุภาภรณ์      แก้วอาษา เบอร์โทรศัพท์ 085 006 7717 
4. นางปิยะวดี        ไทยชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 093 321 5473 
5. นางยุวดี           ขวาวงษ์       เบอร์โทรศัพท์    083 288 3337 
6. นางนิภาดา        ศรีเชียงสา เบอร์โทรศัพท์ 086 222 9119 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะใช้กระบวนการในการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพได้น้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด การจัดการประชุมเพ่ือมอบ
นโยบายและช้ีแจงทําความเข้าใจถือเป็นหลักสําคัญอีกอย่างหน่ึงในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องและสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่ตรงกัน  
 
2. วัตถุประสงค ์ 
   2.1  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษาในสงักัด 
   2.2  เพ่ือให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา บุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้และระเบียบใหม่ ๆ มี
ความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
            2.3  เพ่ือเน้นการบริหารจัดการและการมีส่วนรว่ม ภายใน สพป.หนองคาย เขต 1  และเพ่ือกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบาย 

  2.4  จัดกิจกรรมทําความสะอาด 5 ส. เพ่ือให้สํานักงานน่าอยู่ น่าอาศัย  สะอาด 
  2.5  ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ 
  2.6  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน 
 

3. เป้าหมาย  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กร 
          เชิงปริมาณ 
 1.  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 8 ครั้ง จํานวน 180 คน 

 2. จัดประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา 8 ครั้ง จาํนวน 30 คน 
           3. จดัประชุม รอง ผอ.สพป.นค.1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 8 ครั้ง  20 คน 
           4. จัดกิจกรรม 5 ส.  จํานวน 8 ครั้ง 90 คน 
           5. ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ งานพิธี งานราชพิธี 12 คร้ัง 
           6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน  
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           เชงิคณุภาพ 
           1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
           2. ได้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ข่าวสารทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมดีเด่นของ
สถานศึกษาในสังกัด 
           3. ผลการปฏิบัติงานดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย 
 
4. วิธีการดําเนินการ/ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
  1. เสนอโครงการ           ตุลาคม  2560  
  2. ดําเนินการตามโครงการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
  3. สรุปรายงานผลการดําเนินการ            กันยายน  2561  
 
5. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
    สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 โรงเรียนในสังกัด 
 
6. งบประมาณ    
     จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.
นค.1 จํานวน  323,200  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ    
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมผู้บรหิารและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 180 คน 8 ครัง้ 
   -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   180 x 70 x 12 

  100,800   
 
 

100,800 

 

2.ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา จํานวน 30 คน 8 ครั้ง 
  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   30 x 70 x 8 

16,800   
 
 

16,800 

 

3.ประชุม รอง ผอ.สพป.นค.1 และ ผอ.
กลุ่มทุกกลุ่ม 20 คน 12 ครั้ง 
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 20 x 70 x 12 

11,200 
 
 

  
 
 

12,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ    
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.การจัดกิจกรรม 5 ส. 
  จํานวน 90 คน 8 ครั้ง 
  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   90 x 70 x 8 

50,400   
 
 

50,400 

 

5.กิจกรรมวันสําคัญ งานพิธี             
งานราชพิธี 

12,000   
12,000 

 

6.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน 15,000  15,000  
7.ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 117,000   117,000 

รวมงบประมาณ 323,200 - 206,200 117,000 
 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการด้านการศึกษา ในแต่ละสถานศึกษามีการจัดการศึกษา หรือการบูรณาการที่มีทั้ง
เหมือนกันและแตกต่างกัน ความเข้าใจในขอ้สั่งการต่าง ๆ อาจจะไม่เข้าใจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งความเข้าใจ ในนโยบายที่เก่ียวข้อง  ส่งผลทําให้เกิดความล่าช้า และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด ทําให้การนําไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ผล  และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัด  จะต้องดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยเฉพาะบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง  เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งมาจากการติดตาม 
กํากับ ควบคุม และดูแลให้มกีารจัดการบริหาร การประสานเพ่ือการมีส่วนร่วม ความเข้าใจ เพ่ือมุ่งเน้นการ
บริหาร และนาํไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นรากฐานเดียวกัน 
 
8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 
เชิงปริมาณ 
    -ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา ทีเ่ข้าร่วมประชุมประจําเดือน 
    -รอง ผอ.สพป.นค. 1 และผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจําเดือน 
     -ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ผลิตข่าว/แถลงข่าว และ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับหน่วยงานอ่ืน    
 

 
 

ร้อยละ 100  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
    -ร้อยละของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประชุม เพ่ือร่วมกันจัดการบริหารให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
    -ผู้เข้าร่วมประชุมนําความรู้ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และเข้าใจการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
 

ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    9.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาในสงักัด 
สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    9.2  ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวขอ้งมีแนวทางปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน และร่วมมือกันขบัเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ประสบผลสาํเร็จและมี
ประสิทธิภาพ   
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หนว่ยงานรบัผิดชอบ    หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อโครงการ การตรวจสอบ ตดิตาม การบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแบบมสี่วนร่วม  
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที ่6  ดา้นการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
  1. นางพูลสมบัติ  พัสดร  เบอร์โทรศัพท ์ 089-8401798 
  2. นางอมุาพร  พัฒผล  เบอร์โทรศัพท ์ 084-7946116 
e-mail : 
             mather_au@hotmail.com 
                     
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามมาตรา 62 
บัญญัติให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ การ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
 การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน
เก่ียวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร  รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังน้ี 
          1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good  Governance)  และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น จนทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทําให้องค์กรได้ข้อมูลหรือ
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส  และความสามารถตรวจสอบได้          

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร  เน่ืองจากการตรวจสอบ
ภายในเป็นการประเมิน  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ช่วย
ปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกุม  ลดข้ันตอนที่ซ้ําซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลด
เวลาและค่าใช้จ่ายเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจใน
นโยบาย 

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ  ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามลําดับความสําคัญ  เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร  ลดโอกาสความ
ร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 
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2.  วัตถปุระสงค์ 
       2.1 เพ่ือพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
       2.2 เพ่ือใหท้ราบผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั และการใช้จ่ายเงินอดุหนุนเพ่ือประโยชน์
ตอ่การพัฒนาการเรียนการสอน 
       2.3 เพ่ือใหม้ั่นใจได้ว่า สพป.นค.1 เบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ไดแ้ก่  เงินเดอืน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 
       2.4 เพ่ือมั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย และระบบ
การควบคุมทรพัย์สินมีความเพียงพอเหมาะสม  การใช้ประโยชน์รวมถึงความคุ้มค่าการใช้ทรัพย์สิน  
       2.5 เพ่ือใหม้ั่นใจได้ว่า สพป.นค.1 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม  การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชถูีกตอ้งตามระเบียบกฎหมายและสถานศึกษามีระบบการควบคุม
ทางการเงินที่รัดกุม  การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีในสถานศึกษาถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 
      2.6 เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการบริหารงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
     1.  การตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตามระยะเวลาท่ี สพฐ.
กําหนด 

เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบการควบคุมทาง 
 การเงิน  การบัญช ีและรายงานใน
ระบบ GFMIS 
 
 

2.ตรวจสอบการใชส้ิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ 
 
3.ตรวจสอบความรับผิดทางละเมดิ
และแพ่ง เป็นการตรวจสอบการบันทึก
ข้อมลูในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมดิและแพ่ง 4 ระบบงานดังน้ี 
1.ระบบงานความรับผิดทางละเมดิ 
2.ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
3.ระบบงานผดิสญัญารับทุน/ลาศึกษา
4.ระบบงานฐานข้อมลูลูกหน้ี 

- เพ่ือให้มั่นใจว่า  สพป.นค.1 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS  อย่างเพียงพอ เหมาะสม  ตลอดทัง้มีข้อมลูประกอบการรายงานท่ี
เชื่อถือได้ และสามารถรายงานข้อมลูที่เก่ียวข้องไดใ้นเวลาที่กําหนด 
- เพ่ือให้มั่นใจว่า  สพป.นค.1 มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การใชส้ิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้านท่ีเพียงพอ และเหมาะสม และเป็นไปโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
- เพ่ือให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมลูในระบบงานความรับผิดทางละเมดิและ
แพ่งมีความถูกตอ้ง โดย 
1.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกตอ้งตามเอกสารหลักฐานซึ่ง
ได้กําหนดไว้ในระบบงาน 
2.จัดให้มีระบบการติดตามการดําเนินงาน เพ่ือหาผู้รับผดิทางละเมิดและ
แพ่งผู้ผิดสัญญารับทุน /ลาศึกษา และลูกหน้ีส่วนของราชการท่ีเหมาะสม
ก่อนหมดอายุความการดําเนินคดี 
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เรื่องทีต่รวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  
 

4. การตรวจสอบเงินวิทยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่ง 
 
 
 

5. ตรวจสอบใบสําคัญและ
หลักฐานการจ่าย 
 
6. การจัดซือ้ จัดจ้างท่ัวไปพร้อม
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
และการควบคุมทรัพย์สิน 
 
 
 

 

 

- เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สพป.นค.1 เบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ไดแ้ก่  เงินเดอืน เงินวิทย
ฐานะ และเงินค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 

-  เพ่ือมั่นใจว่า สพป.นค.1 มรีะบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินเพียงพอเหมาะสม 
ตลอดทั้งมีหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนถูกตอ้ง 
 
1. เพ่ือใหม้ั่นใจว่า สพป.นค.1 ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างทั่วไปและระบบ
อิเล็กทรอนิกสถู์กตอ้งและสอดคล้องกับระเบียบที่กําหนด 
2. เพ่ือมั่นใจวา่ สพป.นค.1 มีระบบการควบคุมทรัพย์สินถูกตอ้ง 
  ตรงตามบัญชี และ ทะเบียน  ตลอดทั้งสามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างคุ้มค่า 
 

 
 

2.  การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 
 

เรื่องทีต่รวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1.  ตรวจสอบการบริหาร 
เงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัต ิ

1.1 ความมีประสทิธิภาพ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
 

 
 
 
 
 

  1.2 การปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปี 
 

    1.3 การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
 
 

  2.  การตรวจสอบการบริหาร
การเงิน  การบัญช ี 

 
 
1.  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษา  มีการกําหนด
กิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา 
2.  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษามีความโปร่งใส  
3.  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปีของ
สถานศึกษา เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  และเน้นด้านการจัดการ
เรียนการสอนเป็นสัดส่วนทีส่งูกว่าด้านการบริหารจัดการ 
 

-  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการตดิตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
2. เพ่ือให้ทราบว่าผลการดําเนินงานตาม แผนงาน / งาน / โครงการ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่กําหนด 
 

-. เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานการเงิน การบัญช ีของสถานศึกษาถูกตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายและมีระบบการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม   
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เร่ืองทีต่รวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 
 

  3.ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างทั่วไปพร้อม
ระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละการควบคุมทรัพย์สิน 
 
 

 4.ตรวจสอบ เงินรายได้สถานศึกษา   
 
 
 

 5. ตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัว 
และเงินที่สถานศึกษาได้รับทุกกรณี 
 

 6.ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ไดร้ับจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
7.ตรวจโครงการโรงเรียนดใีกล้บ้าน(โรงเรียน
แม่เหล็ก)เป็นการตรวจสอบ 
7.1 การจดัหาพัสดุของโครงการ 
7.2 การเบิกจ่ายเงินของโครงการ 

ฯลฯ 

 
 

-  เพ่ือใหม้ั่นใจได้ว่าการจัดซือ้จัดจ้างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย   
และระบบการควบคุมทรัพย์สินมีความเพียงพอเหมาะสม  การใช้
ประโยชน์และการใช้ทรัพย์สนิคุ้มค่า 
 

-  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบรหิารเงินรายได้สถานศึกษา
ได้ถูกตอ้งตามนัยระเบียบกําหนด 
 

-   เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบริหารเงินรายหัวได้ถูกตอ้ง
ตามนัยระเบียบกําหนด 
 

-   เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบริหารเงินท่ีได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้งตามนัยระเบียบ 
 
-  เพ่ือใหม้ั่นใจว่า การบริหารงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้านเป็นไป
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษากําหนด  
-  การจัดหาเป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกําหนด 
-  การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน ถูกตอ้ง ตลอด
ท้ังสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.กําหนด 
 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
           2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40 โรงเรียน 
           3. สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน จํานวน 3 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
    1. สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองทีด่ ี

   2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และทําใหศั้กยภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  

   3 .โรงเรียนมีความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559  ถึง  วนัท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานท่ีดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัดและ สพป.นค.1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.
นค.1 จํานวน 50,550 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดทําเอกสาร / เคร่ืองมอืดาํเนินงาน/กระดาษทํา
การต่างๆ 

งบประมาณ
ส่วนกลาง 

  - 

2.อบรมคณะทาํงานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน  
จํานวน 2 วัน (57 คน) 
- ค่าเอกสารในการอบรม 80*57= 4,560 
- ค่าอาหารว่าง  57 *35 * 4 = 7,980 
- ค่าอาหารกลางวัน  57 *80 * 2 = 9,120 
- ค่าป้ายอบรม 1,200 
- ค่าเกียรติบัตร 20*57 =1,140 
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรมให้เบิกจากโรงเรียนต้น
สังกัด 

24,000   
 
 

7,980 
9,120 
1,200 
1,140 

 
 

4,560 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอแผนงาน / โครงการ เพ่ืออนุมตัิการดําเนินการ ต.ค.59  
2. แจ้งผู้เก่ียวข้องและสถานศึกษาในสังกัดท่ีเก่ียวข้องทราบ พ.ย.59  
3. จัดทําเอกสาร/เครื่องมอืดําเนินงาน,กระดาษทําการ/มอบหมายบุคลากร/ 

กําหนดระยะเวลา 
ธ.ค.59-     
ม.ค.60 

 

4. ประชมุเชิงปฎิบัติการคณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายในแบบมี
ส่วนร่วม  จํานวน  52   คน ประกอบด้วย  (จากเครือข่ายขนาดเล็ก 3 
คน เครือข่ายขนาดกลาง 4 คน และเครอืข่ายขนาดใหญ่ 5 คน)  

ม.ค.-ก.พ.60  

5. ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษาตามปฏิทินที่กําหนด ก.พ.-ก.ค.60  
6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน ก.ค.-ส.ค.60  
7. รายงานผลการดําเนินงาน ก.ย.60  



119 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในกลุม่เครือข่าย 
ตามปฏิทินที่กําหนด  โดยผูต้รวจสอบภายในและ
คณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน ออก
ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกดัตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี จํานวน 43 โรงเรียน  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง 240*3*10 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย(โดยประมาณ) 450 * 43  
 

26,550  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7,200 
19,350 

 

4.สรุปและประเมินผลการดาํเนินงาน     
5.การรายงานผลการตรวจสอบดําเนินงานของ
โรงเรียนและ 
สพป.นค.1 

<  ----ค่าวัสดุใช้งบประมาณของ สพท.นค.เขต 1------> 

รวมงบประมาณ 50,550 - 45,990 4,560 
 

หมายเหตุ   ขอปรับการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
 
7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
- 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       - 
 

8. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของคณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และ สพป.นค.1 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารงบประมาณ  

2. ร้อยละสถานศกึษาได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองทีด่ ี

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน และทําใหศั้กยภาพการจัดการเรยีนการสอนให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  
    2. โรงเรียนมีความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      9.1 หน่วยรับตรวจสามารถบริหารงบประมาณได้ถูกตอ้ง เป็นไประเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีกาํหนด 
ตลอดท้ังใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับหลักการศึกษา  และแนวทางการจัดการศึกษาและคณุภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
      9.2  หน่วยรับตรวจมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมเพ่ือรอการประเมนิภายในและการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในนอก 
      9.3 เครอืข่ายตรวจสอบภายในสถานศึกษา มีความเขม้แข็ง มคีวามรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ 
รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านการบรหิารงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดกลุม่เครือข่ายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      9.4  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นค.1 มีข้อมูลเพียงพอในการรายงาน สามารถอา้งอิงได้  ตลอดทั้ง
สามารถรายงานได้ในระยะเวลาท่ีกําหนด  
      9.5  โรงเรียนแม่เหล็กสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายท่ี สพฐ.
กําหนด 
      9.6  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการยกระดับในลกัษณะมืออาชพี 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีได้รับการตรวจสอบ ติดตาม การบริหารการเงนิ การบัญช ีการพัสดุ  
ประจําปีงบประมาณ 2560 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ประเภทโรงเรยีน ชื่อโรงเรียน อําเภอ/
เครือข่าย 

ประเด็น/แผนการ
ตรวจสอบ หมายเหตุ 

ตรวจสอบโรงเรียน
ในสังกัดกลุ่ม
เครือข่าย
สถานศึกษา โดย 
- เป็นการตดิตาม
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเดิม 
- เป็นการ
ตรวจสอบโรงเรียน
ท่ีมีสถิติห่างจาก
การตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน 
 

1.ธนากรสงเคราะห ์ เมือง 1 1.ตรวจสอบประสทิธิภาพ
การบริหารการเงินด้วย
แผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 
2.ตรวจสอบการจัดซื้อ จัด
จ้างทั่วไปพร้อมระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
และการควบคมุทรัพย์สิน 
3.ตรวจสอบความถูกตอ้ง
รัดกุมของการควบคุมด้าน
การเงิน การบัญช ี
4.ตรวจสอบ เงินรายได้
สถานศึกษา   
5. ตรวจสอบเงินอุดหนุน
รายหัว 
และเงินท่ีสถานศึกษา
ได้รับทุกกรณ ี
6.ตรวจสอบการบริหาร
เงินโครงการอาหาร
กลางวันเงินอุดหนุนที่
ได้รับจากองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.อนุบาลอรุณรังษี เมือง 1 
3.บ้านนาคลอง เมือง 2 
4.บ้านเบิดวิทยา เมือง 2 
5.หัวหาดวิทยา เมือง 2 
6.บ้านหนองบ่อ เมือง 3 
7.ครุราษฎร์รังสรรค ์ เมือง 3 
8.บ้านโคกสําราญ เมือง 4 
9.มะเขอืดอนหมูฯ เมือง 5 
10.ชมุชนบ้านโพนสา ท่าบ่อ 1 
11.บ้านท่าสําราญ ท่าบ่อ 1 
12.บ้านป่าสักวิทยา ท่าบ่อ 1 
13.บ้านหงษ์ทองสามขา ท่าบ่อ 1 
14.บ้านหนองนาง ท่าบ่อ 2 
15.โพนศิลางามวิทยา ท่าบ่อ 2 
16.บ้านราษฎร์สามัคคี ท่าบ่อ 2 
17.บ้านว่าน ท่าบ่อ 3 
18.คุรุศิษย์วิทยา ท่าบ่อ 3 
19.บ้านโคกคอน ท่าบ่อ 3 
20.ดอนก่อโนนสวรรค ์ ศรีเชียงใหม ่1 
21.บ้านโนนสง่า ศรีเชียงใหม ่1 
22.บ้านนาโพธ์ิ ศรีเชียงใหม ่2 
23.บ้านเสียว ศรีเชียงใหม ่2 
24.พัฒนาคําแก้ว ศรีเชียงใหม ่3 
25.บ้านท่ากฐิน ศรีเชียงใหม ่3 
26.พระพุทธบาทเทสรังสฯี ศรีเชียงใหม ่3 
27.อนุบาลสังคม สังคม 1 
28.บ้านดงตอ้ง สังคม 1 
29.บ้านปากโสม สังคม 1 
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30.บ้านห้วยไซงัว สังคม 1 
 

ประเภทโรงเรียน 
 

ชื่อโรงเรียน 
 

อําเภอ 
 

ประเด็น/แผนการ
ตรวจสอบ 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนดใีกลบ้้าน 

(ร.ร.แม่เหล็ก) 
 

31.บ้านหนอง สังคม 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไป
ตามนัยระเบียบกําหนด 
- มีเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการการเบิก
จ่ายเงิน 
ครบถ้วนถูกตอ้ง เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
32.บ้านเทา-นาบอน สังคม 2 
33.อาโอยาม่า 2 โพธิ์ตาก 
34.อนุบาลดอนไผ่ โพธิ์ตาก 
35.บ้านนํ้าทอน โพธิ์ตาก 
36.บ้านโพนทอง โพธิ์ตาก 
37.บ้านหนองบัวเงิน สระใคร 
38.บ้านนากอ สระใคร 
39.บ้านฉันทนาวัณรถ สระใคร 
40.บ้านตอแก สระใคร 
  
1.โรงเรียนหินโงมวิทยา เมือง 2 
2.โรงเรียนบ้านป่าสักวิทยา ท่าบ่อ 1 
3.โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง ท่าบ่อ 1 
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หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบาย  จุดเน้นที่  6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
2. นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์    089-7116240 
3. นางสาวภาวิณี  คณิตประเสรฐิ  เบอร์โทรศัพท์  097-3056000 

e-mail 
 1.  ppbiggie@hotmail.com 
 2.  pawinee348@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ขนาดเล็กให้
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ และได้มาตรฐานตามท่ีสํานักมาตรฐาน
การศึกษากําหนด 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 159 โรงเรียน             
มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61 โรงเรียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณภาพ
ค่อนข้างตํ่า  ขณะน้ีต้องลงทุนสูง ดังน้ัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสให้เรียนในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ จึงให้
จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญอย่างย่ิงในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ จุดหมายปลายทางที่ต้องการ คือ เด็กใน
วัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าเรียนศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กดําเนินการนํานักเรียนไปเรียนรวมในบางวิชา

หรือควบรวมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน หรือไปเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า 
          2.3   เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีหลักสูตรสถานศกึษาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

2.4  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในการบรหิาร
จัดการหลักสูตร 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ จํานวน 44 ศูนย์ 
 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ 
2. โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้อย่างย่ังยืนอย่างมีคุณภาพระดับดี 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ จํานวน  

44 ศูนย์ 
 พ.ค.-ก.ย.

60 
 

2. รายงานผลการดําเนินงาน ส.ค.- ก.ย.60  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน  100,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ จํานวน 44 ศูนย์ 

100,000  
100,000 

รวมงบประมาณ 100,000 - 100,000 - 
  

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้บริหาร/ครูผูส้อน/ชุมชนบางโรงเรียนยังมีเจตคติในด้านลบต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ประชุมช้ีแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนและต่อเน่ืองสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ 

2. จัดทําคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จในแต่ละรูปแบบและนํา
เผยแพร่สําหรบัให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีบรบิทคล้ายกันนําไปประยุกต์ใช้ 
 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ 
   2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 3 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

1.  โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้
อย่างย่ังยืน อย่างมีคุณภาพ 
 

 
ระดับดี 
 
ระดับดี 

 
 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9.2 นักเรียนได้เรียนรู้ ระเบียบวินัยหลายโรงเรียน เป็นการเรียนรู้การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
9.3 ครูสามารถช่วยสอนในบางช้ันในกรณีที่โรงเรียนครูขาดแคลนไม่ครบช้ันเรียน 
9.4 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
9.5 ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมหรืออุปกรณ์การศึกษา           

ในวงกว้างขึ้น 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                     

หนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

นางพรรณี  หนิวรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 086-8514353 
e-mail 

Pannee.hinwan@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องสนองตอบต่อนโยบายของ 
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังภารกิจเร่งด่วน       
อันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็นต้น   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ยังมีภารกิจในการกํากับติดตาม              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ให้มีคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว้ กลุ่ม
นโยบายและแผน จึงได้จัดทําแผนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 ขึ้น เพ่ือรองรับการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 2.2  เพ่ือกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด  

2.3  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  และสถานศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 (1)  มีเครื่องมอืในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 157 โรงเรียน และ 2 สาขา 
 (2)  มีเครื่องมือในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และตามกลยุทธ์จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 (3)  ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของโรงเรียนในสังกัด จาํนวน 157 โรงเรียน                   
และ 2 สาขา 
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 (4)  ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานฯ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทุกกลุม่          
 (5)  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณทุกโครงการ 

เชิงคุณภาพ 
  (1)  จากผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสํานักงานฯ และตามจุดเน้นของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบถงึระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
          (2)  จากการติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลระดับสถานศึกษาและระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวาง
แผนการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต่อไป 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 วิเคราะห์เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 1 อาทิตย์  
2 แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการติดตามผลการดําเนินงาน 1 อาทิตย์  

3 แจ้งประสานบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบ              
เพ่ือสนับสนุนการติดตามผลการดําเนินงาน 1 วัน  

4 ประชุมวางแผนและกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 1 วัน  
5 ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการติดตามผลการดําเนินงาน 1วัน/ครั้ง ประชุม     

จํานวน  
3 ครั้ง 

6 เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 2 อาทิตย์  
7 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 1 เดือน  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  -  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  - เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 
6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1 จํานวน 100,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

รายละเอียดดังน้ี : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ. 

25,800    

1.1 การประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม/ประชุมคณะทํางาน และประชุม
เตรียมการรับผู้ตรวจราชการ 

      - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 
คน วันละ 70 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท) ประชุม  1 วัน  

        (60 คน x 70 บาท x 1 วัน) 
      - อาหารกลางวัน จํานวน 60 คน วัน

ละ 80 บาท ประชุม 1 วัน 
        (60 คน x 80 บาท x 1 วัน)             
       - ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร เป็นค่า

ถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

4,200 
 
 
 

4,800 
 
 

1,000 
 

 

1.2 การรับผู้ตรวจราชการและคณะ    
ประจําปีงบประมาณ 2560 

     - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 
คน วันละ 70 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท) ประชุม 1 วัน  

        (60 คน x 70 บาท x 1 วัน) 
      - อาหารกลางวัน จํานวน 60 คน วัน

ละ 80 บาท ประชุม 1 วัน  
        (60 คน x 80 บาท x 1 วัน)             

 
 

 
 
 
 

  
 

4,200 
 
 
 

4,800 

       - ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร เป็นค่า
ถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม เพ่ือเสนอผู้ตรวจ
ราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุม 

  1,000 

1.3 ค่าเบ้ียเลี้ยง ในการรับการติดตาม         
เชิงประจักษ์ จํานวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท 
จํานวน 1 วัน  (10 คน x 240 บาท x 1 วัน) 

 2,400  

1.4 ค่าพิธีการในการประชุมครั้งละ 400 
บาท จํานวน 1 ครั้ง (400 บาท x 1ครั้ง) 

  400 

1.5 ค่าวัสดุในการจัดทํารายงานและการ
ประชุม 

  3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานฯ และตามจุดเน้น สพฐ.  

28,200  

2.1 การประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม/ประชุมคณะทํางาน และประชุม
เตรียมการรับคณะติดตาม สพฐ. 

      - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 
คน วันละ 70 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท) ประชุม 1 วัน  

        (60 คน x 70 บาท x 1 วัน) 
      - อาหารกลางวัน จํานวน 60 คน วัน

ละ 80 บาท ประชุม 1 วัน  
        (60 คน x 80 บาท x 1 วัน)        
       - ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร เป็นค่า

ถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มในการประชุม          
2.2 การรับคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล สพฐ. ประจําปีงบประมาณ - 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน วันละ 
70 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) ประชุม 
1 วัน  (60 คน x 70 บาท x 1 วัน) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

4,200 
 
 
 

4,800 
 
 

1,400 
 
 
 
 

4,200 

 

      - อาหารกลางวัน จํานวน 60 คน วัน
ละ 80 บาท ประชุม 1 วัน  

        (60 คน x80 บาท x 1 วัน)             
- ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร เป็นค่าถ่าย

เอกสารและเขา้รูปเล่ม เพ่ือเสนอคณะติดตาม 
สพฐ. และผู้เขา้ร่วมประชุม  

 4,800 
 
 

2,000 
 

 
2.3 ค่าเบ้ียเลี้ยง ในการรับการติดตาม         

เชิงประจักษ์ จํานวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท 
จํานวน 1 วัน  (10 คน x 240 บาท x 1 วัน) 

 2,400  
 

2.4 ค่าพิธีการในการประชุมครั้งละ 400 
บาท จํานวน 2 ครั้ง (400 บาท x 2 ครั้ง) 

  400 
 

2.5 ค่าวัสดุในการจัดประชุมรับคณะ 
ติดตามฯ 

  4,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

46,000  

-ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร                        
เป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม จํานวน 400 
เล่ม ๆ ละ 115 บาท  

 46,000 

รวมงบประมาณ 100,000 4,800 88,200 7,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 1.  บุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
ตามท่ีนัดหมาย เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน 
 2.  การส่งงานไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบการทํางานร่วมกัน   
 2. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือเร่งรัด กํากับ ดูแล ความก้าวหน้าในการรายงานผลการ   
ดําเนินงาน 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
     1. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ 2560          
     2.  รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ประจําปีงบประมาณ 2560 

 
50 เล่ม 

 
400 เล่ม 

เชิงคุณภาพ               
     1. ระดับคะแนนของผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น            
ของ สพฐ. 
     2. ระดับคะแนนของผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

 
ระดับดีเย่ียม 

 
 

ระดับดีเย่ียม 
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9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

9.1 มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือกํากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
9.2 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยงานและสถานศึกษา               

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานฯ และตามจุดเน้นของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 มีระดับคุณภาพดีเย่ียม เพ่ือนําผลการประเมินไปเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารและการจัด
การศึกษาต่อไป  
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์    081-7998989 
3. นายชุมพล  พงษากลาง เบอร์โทรศัพท์    089-2763223 

e-mail  :    ppbiggie@hotmail.com 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัด ส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กในวัยเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากเรียนรู้จากหนังสือ จําเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และสามารถนําประสบการณ์ตรงที่ได้จากการพัฒนาไปจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้าน 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาส่งผลกระทบต่อนักเรียนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน  จําเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 ให้ไปราชการเพ่ือร่วมประชุมสัมมนา อบรมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
2.  วัตถุประสงค ์  

2.1  เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ 
          2.2  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 จัดสรรเป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปราชการ 
 3.2  จัดสรรเป็นงบดําเนินงานสําหรับโครงการท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน ที่นอกจากภาระงานปกติ
และไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.59-ก.ย.60  
2. เสนองาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.59-ก.ย.60  
3. ติดตาม สรุปผลและรายงาน ต.ค.59-ก.ย.60  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 
 สถานที่ดําเนินการ  ตามคําสัง่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งบประมาณ 
 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.นค.1  จาํนวน  624,440  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดสรรงบประมาณ  624,440  624,440  
1. เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง 

และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปราชการตามคําสั่ง ผอ.สพป. 

    

2. จัดสรรเป็นงบดําเนินงานสําหรับ
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่นอกจาก
ภาระงานปกติและไม่ได้บรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

    

รวมงบประมาณ 624,440 - 624,440 - 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเดินทางไป
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ 
สพฐ. และของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



    
 

 

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  738 / 2559 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
............................................. 

 

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามกลยุทธ์ 
และจุดเน้น นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  
 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
กลยุทธ์และจุดเน้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 

 1.  คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  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 นางพรรณี  หินวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นางภัทราพร  กองแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
1.9 นายณัฐพงษ์  จิตชัย  พนักงานราชการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1.  พิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1   

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

   3.  พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
      
    
           / 2. คณะทํางาน ... 
 
 
 
 
 

 



  

 
2 

 
 

2. คณะทํางานจัดทําร่างแผน และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 
2.1  นายมติชน  มูลสูตร             ประธานคณะทํางาน 
  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
2.2  น.ส.ฤตินันท์  บุญกอง       ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คณะทํางาน 
2.3  นางพรรณี  หินวรรณ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 

 2.4  นางภัทราพร  กอองแก้ว       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทํางาน    
 2.5  นายณัฐพงษ์  จิตชัย        พนักงานราชการ     คณะทํางาน 
 2.6  นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                คณะทํางาน/เลขานุการ  
 2.7  น.ส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    คณะทํางาน/ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่   จัดทําร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดที่ 1 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แล้วเสร็จ 
 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และรายงานผล         
ให้ทราบต่อไป 
 
  สั่ง   ณ   วันที่    23    เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.2559 

 
 

(นายอัมพร  พินะสา) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 






