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ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
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         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1 รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน 6 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพธ์ิตาก และ
อําเภอสระใคร 
 

    ภาพแสดงเขตบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ต้ังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต้ังอยู่ที่บริเวณ ศูนย์ราชการ ตําบล
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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 2560 
 
ตารางที่ 1  จํานวนโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  

 

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

รวมทั้งสิ้น 159 
 

ตารางที่ 2  ขนาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามจํานวนนักเรียน  
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 120 คนลงมา 96 
ขนาดกลาง 121-600 คน 60 
ขนาดใหญ ่ 601-1,500 คน 2 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป 1 

รวมท้ังสิ้น - 159 
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ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  
 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
อนุบาล 1 105 115 220 29 
อนุบาล 2 1,097 1,000 2,097 154 
อนุบาล 3 1,127 1,095 2,222 156 

รวมก่อนประถมศึกษา 2,329 2,210 4,539 339 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,272  1,216 2,488 172 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,340 1,232 2,572 175 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,405 1,256 2,661 175 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,402 1,302 2,704 174 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,439 1,435 2,874 177 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,549 1,341 2,890 175 

รวมประถมศกึษา 8,407 7,782 16,189 1,048 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 386 352 738 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 362 327 689 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 329 322 651 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,077 1,001 2,078 104 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 14 22 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 15 23 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 37 60 3 

รวมนักเรียนทัง้สิ้น 11,836 11,030 22,866 1,494 
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ตารางที่ 4  จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
              ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1   

 

อําเภอ จํานวน
โรงเรียน ผู้อํานวยการ ข้า 

ราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ท้ังสิ้น 

เมืองหนองคาย 56 59 518 7 13 6 35 638 

ท่าบ่อ 34 33 310 0 12 3 36 394 

ศรีเชียงใหม่ 21 14 146 1 5 0 11 177 

สังคม 21 16 161 0 6 11 18 212 

สระใคร 17 16 154 0 4 3 31 208 

โพธ์ิตาก 10 8 69 0 2 2 2 83 

รวม 159 146 1358 8 42 25 133 1712 
 

 
ตารางที่ 5  จํานวนบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการ 1 
รองผู้อํานวยการ 5 
ศึกษานิเทศก์ 11 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 40 
ลูกจ้างประจํา 11 
ลูกจ้างช่ัวคราว 4 
แม่บ้าน 1 
ยาม 2 

รวมทั้งสิน้ 75 
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       ข้อมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 
 

   ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีดังน้ี 

 
แผนภูมิ 1 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ช่วงช้ันที่ 2  
             (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6)
ปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 41.34 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 52.19 รองลงมา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ
45.6 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 40.21 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 37.91 และภาษาอังกฤษ ร้อยละ30.79 
  เพ่ือพิจารณาค่าพัฒนาการที่ เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 พบว่า เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ลดลง -1.69 พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเพียงภาษาไทยท่ีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้น 4.16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าพัฒนาการลดลงจากน้อยสุดไปหามากสุด ดังน้ี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ค่าพัฒนาการ -1.53 , -2.16 , -3.19 และ -5.75 ตามลําดับ 
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ปี 2558 43.03 48.03 41.10 41.74 47.76 36.54

ปี 2559 41.34 52.19 37.91 40.21 45.60 30.79

คา่พฒันาการ -1.69 4.16 -3.19 -1.53 -2.16 -5.75

เฉล่ีย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) (ค่าพัฒนาการ) 
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แผนภูมิ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ช่วงช้ันที่ 3 
             (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
ปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 33.65 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนสูงสุด ร้อยละ 44.21 รองลงมา ภาษาไทย ร้อยละ
41.97 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 31.70 ภาษอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 26.57 และ 23.81 ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาค่าพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 พบว่า เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลดลง -1.02 พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้น 3 กลุ่ม คือ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น 0.81 ภาษาอังกฤษ 0.11 และภาษาไทย 0.06 สําหรับวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการลดลง -2.49 และ -3.60 ตามลําดับ 
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ปี 2558 34.67 41.91 27.41 34.19 43.40 26.46

ปี 2559 33.65 41.97 23.81 31.70 44.21 26.57

คา่พฒันาการ -1.02 0.06 -3.60 -2.49 0.81 0.11

เฉล่ีย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) (ค่าพัฒนาการ)
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แผนภูมิ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ช่วงช้ันที่ 4 
             (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2559  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ช่วงช้ันที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
ปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 28.90 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาไทยคะแนนสูงสุด ร้อยละ 43.84 รองลงมา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ
32.00 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 28.28 , 21.34 และ 19.5 ตามลําดับ  
  เพ่ือพิจารณาค่าพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 พบว่า เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ลดลง -1.85 พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่าพัฒนาการเพ่ิมขึ้นคือภาษาอังกฤษ 1.72 และ 
ภาษาไทย 0.77 สําหรับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา พัฒนาการลดลงจากน้อยไปหามาก    
-2.79 , -2.85 และ -6.07 ตามลําดับ 
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ปี 2558 30.75 43.07 21.90 31.07 38.07 19.62

ปี 2559 28.90 43.84 19.05 28.28 32.00 21.34

คา่พฒันาการ -1.85 0.77 -2.85 -2.79 -6.07 1.72

เฉล่ีย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) (ค่าพัฒนาการ)
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แผนภูมิ 4 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียและค่าพัฒนาการผลสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนที ่
             การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ค่าคะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ร้อยละ 45.38 ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ค่าพัฒนาการ -4.76 กลุ่มที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านการใช้เหตุผลคะแนนร้อยละ 51.46 แต่ค่าพัฒนาการลดลง -1.53 ด้านความสามารถทางภาษาร้อยละ 
49.64 ค่าพัฒนาการลดลง -2.09 และ ด้านการคํานวณคะแนนน้อยสุดร้อยละ 35.03 และค่าพัฒนาการ
ลดลงมากที่สุดเช่นกัน -10.68 
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ปี 2558 50.14 51.73 45.71 52.99

ปี 2559 45.38 49.64 35.03 51.46

คา่พฒันาการ -4.76 -2.09 -10.68 -1.53

เฉล่ีย
ดา้นความสามารถทาง

ภาษา
ดา้นคาํนวณ ดา้นการใชเ้หตผุล

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) (ค่าพัฒนาการ)



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เมษายน 2560 
มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียน             

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือ 

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้ มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี บทบัญญัติ
เก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้ เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ ตาม 
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการ กองทุน เป็น
อิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 
 สํา นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  ไ ด้ นําศาสตร์พระราชา                
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบาย
รัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาเช่ือมโยงกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และกําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี  
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน" วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังน้ี “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลี 
พระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต 

 

ในโอกาสน้ีผมขออัญเชิญกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                 
บดินทรเทพยวรางกูร อันมีใจความสําคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า                 
ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนําไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า... 

“...ขอให้น้อมนําศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดําริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่
ผ่านมา รวมท้ัง พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสําหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน, การ
ประกอบกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบ รวมท้ังยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตร
ประจําวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างนําทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน
ตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยท้ังปวง อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิบัติงานใดๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความ
รอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งน้ี ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ัน นอกจากจะเป็น
เสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพ่ิม” ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย ดังน้ัน ต้อง
มีความต้ังใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะ
ได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ 

“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตําราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน            
ที่ทําให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอช่ืนชมสื่อทุกแขนงที่ได้นําเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ สู่สายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสามารถ              
น้อมนําไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

23. หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต และการทํางานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหา
ที่สุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนํามาประยุกต์ใช้กับ

1. ศาสตรพ์ระราชา 
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ชีวิตการทํางานเป็นอย่างย่ิง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถนําหลักการ
ทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังน้ี 

1. จะทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 

ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบ้ืองต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ได้
จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2. ระเบิดจากภายใน 

จะทําการใดๆ ต้องเร่ิมจากคนที่เก่ียวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความ
เข้าใจและอยากทํา ไม่ใช่การสั่งให้ทํา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทําก็เป็นได้ ในการทํางานน้ันอาจจะต้องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 

ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม 
แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสําเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทีละจุด เราสามารถ
เอามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละช้ิน แล้วเริ่มลงมือทําจากจุดเล็กๆ 
ก่อน ค่อยๆ ทํา ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไร
ไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวน้ีก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทําให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน 
เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…” 

4. ทําตามลําดับขั้น 

เริ่มต้นจากการลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นก่อน เมื่อสําเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จําเป็นลําดับต่อไป ด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทําตามหลักน้ีได้ งานทุกสิ่งก็จะสําเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
เริ่มต้นจากสิ่งที่จําเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากน้ันจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน และสิ่งจําเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้น
การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศ
จําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้น
ก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถ
ปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป…” พระบรมราโชวาท
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

การพัฒนาใดๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณน้ันว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเก่ียวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้อง
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เป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา 
จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะนํา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขา
เข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง” 

6. ทํางานแบบองค์รวม 

ใช้วิธีคิดเพ่ือการทํางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเช่ือมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง 

7. ไม่ติดตํารา 

เมื่อเราจะทําการใดน้ัน ควรทํางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์น้ันๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับ
แค่ในตําราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทําอะไร
ไม่ได้เลย สิ่งที่เราทําบางคร้ังต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบ
ง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคน้ันมาแก้ไข 
ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดํารัสตอนหน่ึงว่า “…ให้ปลูกป่าโดย
ไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

9. ทําให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริไปได้โดยง่าย  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและท่ีสําคัญอย่างย่ิงคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม “ทําให้ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วม
แสดงความคิดเห็น “สําคัญที่สุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่ง
ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดน้ัน แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อํานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จที่สมบูรณ์น่ันเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ ดังพระราชดํารัสตอนหน่ึงว่า “…
ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันน้ีฟังจนเบ่ือ อาจรําคาญด้วยซ้ําว่า ใครต่อใครมาก็บอก
ว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็น
เพ่ือส่วนรวมน้ัน มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมท่ีจะอาศัยได้…” 
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12. บริการท่ีจุดเดียว 

ทรงมีพระราชดําริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้
หลักการ “การบริการรวมท่ีจุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้
ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

ทรงนําความจริงในเร่ืองธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบําบัดนํ้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมี
ตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเป้ือนในนํ้า 

15. ปลูกป่าในใจคน 

การจะทําการใดสําเร็จต้องปลูกจิตสํานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะ
ทํา…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16. ขาดทุนคือกําไร 

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ
เสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 

17. การพึ่งพาตนเอง 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

18. พออยู่พอกิน 

ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ
ที่ก้าวหน้าต่อไป 
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19. เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต ให้ดําเนิน
ไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มี
ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 

21. ทํางานอย่างมีความสุข 

ทํางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทําอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุก
กับการทํางานเพียงเท่าน้ัน ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทํางานโดยคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทําประโยชน์
ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถทําได้ “…ทํางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทํา
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน…” 

22. ความเพียร 

การเร่ิมต้นทํางานหรือทําสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 
ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายนํ้าต่อไป เพราะถ้าไม่
เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมนํ้า 

23. รู้ รัก สามัคคี 

 รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
 รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทํา ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
 สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทําคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 

 
 
 
 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
3. มีงานทํา – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 

2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในรัชกาลท่ี 10 
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1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
1.2  ยึดมั่นต่อศาสนา 
1.3  มั่นคงในสถานบันพระมหากษัตริย์ 
1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
 2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 
 2.2  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว 
 2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 
3.  มีงานทํา – มีอาชีพ 
 3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งาน ทําจนงานสําเร็จ 
 3.2  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็นและมีงาน
ทําในที่สุด 
 3.3  ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 
4.  เป็นพลเมืองดี 
 4.1  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็น
พลเมืองดี 
 4.3  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บําเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทําด้วยความมีนํ้าใจ และความเอ้ืออาทร 
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 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็นจะต้อง
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด         
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพัฒนาของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน          
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์สรา้งความมั่งคงให้กับประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์สรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์สรา้งโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 

 

ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีช่ือว่า          
“มั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 

วิสัยทัศน์ “มั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต 
อํานาจรัฐ การดํางอยู่อย่างมั่งคง ย่ังยืน ของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่งคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคม 
ท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานธรรมกรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่งคงทาง
พลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2558-2563 “ม่ังคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
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ระหว่างประเทศ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่งคงในประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

1. ความม่ันคง 
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกที่นําไปสู่ การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยง ในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค และระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทาง ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง 
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ  
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษา กําหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและการ
เรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัยข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 3) การ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและการเรียนรู้ การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ควบคู่กันดังนี้ 

 นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา กําลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณา
การ ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การ สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 

 นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัวขึ้น 

 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ เรียนรู้
และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 
 

4. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
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 นโยบายท่ี 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสม มาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ การจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

 นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ 
เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ ขาด
แคลน การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ ไป
ทํางานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 

 

 นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและจุดเน้น
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร          
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังน้ี  

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร              
เทพยวรางกูร มีใจความสําคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)"  

1.2  สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่
ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  

 

 

5. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.2.1 นักเรียน  

o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีนํ้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หน่ึงของช้ัน แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  

o “ครูไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้น ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทําเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  

o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี ความสามัคคี 
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555)  

o “ทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)  

1.2.2 ครู  

o “เรื่องครูมีความสําคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหน่ึง คือ การขาดครู เพราะจํานวน ไม่พอ และครู
ย้ายบ่อย ดังน้ัน ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามที่ต้องการ 
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสํานึก โดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสม
ที่จะสอน  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูที่แท้จริง  คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก 
ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 
2555)  

o “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555)  

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ ตําแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  

o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ ทั้งหมดวิชา 
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านน้ัน จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)  
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2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะ
ดําเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
3. จุดเนน้การดําเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 ดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
3.2 ทกุโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการดําเนินการสอดคลอ้ง 

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3.4 ดําเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดําเนินการเป็นรูปธรรม  

 
4. จุดเนน้สาํคญั นโยบาย แนวทางหลักการดําเนนิงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ        
ปี พ.ศ.2560-2561 
 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6  ด้าน 
เป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังน้ี  

1. ด้านความมั่นคง  
แนวทางหลัก  

1.1 พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนําพระราชปณิธานและพระราช

กระแส ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบัน        
พระกษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉนัท์ เช่น กิจกรรม  
เพ่ือนช่วยเพ่ือน  

1.2 การบรหิารจัดการ  
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
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2. ด้านการผลติ พัฒนากําลงัคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางทางหลัก : ผลิต พฒันากําลังคนและงานวิจัยทีส่อดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

 2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครดู้านภาษา  
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน  โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ดําเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  
การแข่งขัน  

 2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา 
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี 
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

 2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่  

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แนวทางหลัก  

 3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  

1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทํามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด  

2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี  ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์   ICT 

และ  Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
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3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน  
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการ 
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการในรูปคณะทํางาน  
ออกข้อสอบ  

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู 

อยู่ในห้องเรียน  
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครูด้วย 
ระบบ TPEP Online  

2) หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 
5. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

5.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ  
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดทําข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม 
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

5.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลง  
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5.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ ใช้
สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
 

6. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรยีนการสอน  

1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ประโยชน์  
2. การสร้างจิตสํานึกการพัฒนาอย่างย่ังยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดําริ : ต้นแบบการจัดการ  

สิ่งแวดล้อม  
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
 

6. ด้านการพฒันาระบบและการบรหิารจัดการ แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1. เรื่องกฎหมายเตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษาเพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1) การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
2) การดําเนินการต่อเน่ือง เรื่อง Admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing-House 
3. การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ 

ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
5. การขับเคลือ่น กํากับและการติดตามการนําจุดเนน้เชงินโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        
สู่การปฏิบัติ  

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  

5.2 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี  

5.2.1 จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการนํา จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงานตามนโยบาย  

5.2.2  ติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุม
ติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจ
ราชการ 5.2.3 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล  
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  

5.2.4 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นราย               
ไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
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5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1  – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จะมีการสั่งการ ให้ทราบเพ่ือให้การดําเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป  
 
 
 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริม การศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ได้การกําหนดนโยบายเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใน ทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความ
เห็นชอบ ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน ์  พันธกิจ  เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน ์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ

เป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผ ู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการ ศึกษา และเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

6. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เป้ าหมาย 

1. ผ ู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสู่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด การศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ  มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร ์

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 

วิสัยทัศน ์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาให้
เป็นมืออาชีพ 
 

 

7. นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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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 
 
ค่านยิมองค์กร 
 ย้ิมง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 
 
ยุทธศาสตร ์

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามรถในการแขง่ขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีนโยบายในการดําเนินงาน 6 ด้าน ดังน้ี 
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรท์ี ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนําแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉ ันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง   
  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
      2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     2.2  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
      3.1  เขตพ้ืนที่ชายแดน 
      3.2  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผ ู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนําหลักสูตรไปส ู่การปฏิบัต ิให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนร ู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จําเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผ ู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษา อังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

    1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน นําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
    2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

         2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนร ู้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนร ู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  

Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

    2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

    2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื ่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ได้ท ั ้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

    2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบค ู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

    2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผ ู้เร ียนที ่ม ีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผ ู้พ ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  และผ ู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ ที่เหมาะสม 

          2.10  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
  3.  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    3.1  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 

    3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
    3.3  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา 
    4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
    4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  การวัด และประเมินผล 

โดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 

   1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) 
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    1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
    1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เช่ือมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
    2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
    2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
   1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
    2 .1 ประสานหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง  ในการจัดการศึกษาที่ เหมาะสม  สําหรับ               

เด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจําตัวประชาชน เป็นต้น 

    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึงเช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ       

น้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 

และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและ          

เข้าถึงได้ 
    1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล 

    1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
    1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี

ผลงานเชิงประจักษ์  
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
    2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
    2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค 
    2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน 
    2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 
ตัวชี้วัดจําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 5. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 6. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบรหิารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
 7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผา่นเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
 8. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ

ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที ่
12. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อย

ละ50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตองต้นได้รับการเตรียมความ

พร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
15. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
16. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 
17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญ

ของการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้ปกครอง ชุมชน 

สังคม ฯลฯ มสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6 3,000,000   -               -               -               -             3,000,000   นโยบายและแผน
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2 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

2 -               นิเทศฯ

3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 6 -               นโยบายและแผน
3,000,000  -              -              -              -             3,000,000  

ส่วนที่ 3
สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ที่

รวมงบประจํา

งบบริหารจัดการตามภารกิจของ สพท.
งบประจํา

งบอื่น ๆ รวม 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 1

 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสทื่ 2

 2 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 3



ที่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ที่

งบบริหารจัดการตามภารกิจของ สพท.
งบประจํา

งบอื่น ๆ รวม 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 1

 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสทื่ 2

 2 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 3

งบบริหารจัดการตามภารกิจ ของ สพท.
โครงการ ไตรมาสที่ 1

1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ครั้งที่ 67
 ปีการศึกษา 2560

2 -               258,694     -               -               -             258,694     นิเทศฯ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3 -               156,750     -               -               -             156,750     บริหารงานบุคคล

3 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(เพิ่มเติม)

6 -               152,821     -               -               -             152,821     นโยบายและแผน 34

4 กีฬาภาคสิบสัมพันธ์ ครั้งที่ 2   “นาคราชอุ้ม
ลุ่มตุ้มโฮมเกมส์”

6 -               400,000     -               -               -             400,000     ส่งเสริมฯ

5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 6 -               531,735     -               -               -             531,735     นโยบายและแผน
การเงินฯ

1,500,000  -              -              -             1,500,000  
โครงการ ไตรมาสที่ 2

6 ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือใน
สถานศึกษา

1 -               -               19,900       -               100,000    119,900     ส่งเสริมฯ

รวมงบประมาณโครงการ ไตรมาสที่ 1



ที่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ที่

งบบริหารจัดการตามภารกิจของ สพท.
งบประจํา

งบอื่น ๆ รวม 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 1

 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสทื่ 2

 2 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 3

7 เพิ่มประสิทธภาพระบบการนิเทศ ติดตาม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2 -               -               268,500     -               -             268,500     นิเทศฯ

8 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและ
แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1

3 -               -               306,500     -               -             306,500     บริหารงานบุคคล

9 การติดตามผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

6 -               -               80,000       -               -             80,000       นโยบายและแผน 35

10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1

6 -               -               179,340     -               -             179,340     ศูนย์เทคโนโลยีฯ

11 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา

6 -               -               240,800     -               -             240,800     อํานวยการ

12 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 6 -               -               35,000       -               -             35,000       อํานวยการ
13 การตรวจสอบ ติดตาม การบริหาร

งบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม 

6 -               -               55,360       -               -             55,360       ตรวจสอบภายใน



ที่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ที่

งบบริหารจัดการตามภารกิจของ สพท.
งบประจํา

งบอื่น ๆ รวม 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 1

 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสทื่ 2

 2 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 3

14 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 6 -               -               314,600     -               -             314,600     นโยบายและแผน
การเงินฯ

-              -              1,500,000  -              100,000   1,600,000  
โครงการ ไตรมาสที่ 3

15 ขับเคลื่อนระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1 -               -               -               80,500       -             80,500       นิเทศฯ

16 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน

1 -               -               -               34,000       34,000       ส่งเสริมฯ

17 พัฒนาสุขภาพนักเรียนตามโครงการนักเรียน
ไทยสุขภาพดี

1 -               -               -               15,400       15,400       ส่งเสริมฯ 36

18 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 1 -               -               -               -               -               ส่งเสริมฯ
19 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1

3 -               -               -               314,600     -             314,600     บริหารงานบุคคล

20 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารางวัล ครูดีในดวงใจ บุคลากร สพฐ.
ดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS

3 -               -               -               30,000       -             30,000       บริหารงานบุคคล

21 พัฒนาและบูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

3 -               -               -               47,500       -             47,500       บริหารงานบุคคล

รวมงบประมาณโครงการ ไตรมาสที่ 2



ที่ โครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ที่

งบบริหารจัดการตามภารกิจของ สพท.
งบประจํา

งบอื่น ๆ รวม 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 1

 1.5 ล้านบาท 
ไตรมาสทื่ 2

 2 ล้านบาท 
ไตรมาสที่ 3

22 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน

4 -               -               -               119,200     -             119,200     ส่งเสริมฯ

23 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการจัด
การพลังงาน ขยะ น้ําเสีย มลพิษทางอากาศ
และความหลากหลายชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 

5 -               -               -               -               -             -               ส่งเสริมฯ

24 การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

6 119,500     -             119,500     นิเทศฯ

25 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้การ
ประเมินแนวใหม่เพื่อการพัฒนาระบบประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

6 -               -               -               157,900     -             157,900     นิเทศฯ 37

26 พัฒนาระบบการประชุมทางไกลเพื่อการ
สื่อสารกับโรงเรียนในสังกัด

6 -               -               -               70,900       -             70,900       ศูนย์เทคโนโลยีฯ

27 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา

6 -               -               -               60,200       -             60,200       อํานวยการ

28 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 6 -               -               -               93,100       -             93,100       อํานวยการ
29 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 6 -               -               -               857,200     -             857,200     นโยบายและแผน

การเงินฯ
-              -              -              2,000,000  -             2,000,000  

3,000,000  1,500,000  1,500,000  2,000,000  100,000   8,100,000  
รวมงบประมาณโครงการ ไตรมาสที่ 3

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

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

e-mail 
 ppbiggie@hotmail.com 

nunim_pat@hotmail.com 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล   
 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพ เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณสําหรับใช้ใน 
การบริหารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
ตลอดปีงบประมาณ 2561 
 
3.  เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณ จํานวน 3,000,000 
บาท สําหรับการบริหารจัดการ 
 เชิงคุณภาพ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถดําเนินการบริหาร
สํานักงานในด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2561 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 และการใช้จ่ายงบประมาณ        

ปี 2560 จริง มาวิเคราะห์   
ต.ค.60  

2 จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 พ.ย.-ธ.ค.60  
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
3 นําเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 เสนอคณะกรรมการเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ 
ม.ค.61  

3 ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 ก.พ.-ก.ค.61  
4 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน ส.ค.-ก.ย.61  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
 
6.  งบประมาณ   
 จํานวน 3,000,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี 

ที ่ แผนการใช้จ่าย  งบประมาณ  แผนการใช้จ่าย  

ปี 2561  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 

ก ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ  1,820,400          
1. ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกั พาหนะ 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 
2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง   80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
4. ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
5. ค่ากําจัดขยะมูลฝอย    8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
6. ค่าชดเชยนํ้ามัน 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
7. ค่าวัสดุสํานักงาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
9. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

10. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

11. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
12. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ดิจิตอลรวม        

ค่าพิมพ์ 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน               
ศิลปหัตกรรม 370,000 370,000 - - - 

14. การจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปี  52,400 - 52,400 - - 
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ที ่ แผนการใช้จ่าย  งบประมาณ  แผนการใช้จ่าย  

ปี 2561  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 

ข ค่าสาธารณูปโภค    600,000          
1. ค่าไฟฟ้า 420,000 105,000 105,000 105,000 105,000 
2. ค่าน้ําประปา    40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
3. ค่าโทรศัพท ์    80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข    60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
ค ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว  579,600 
1. ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราวของ สพป.

นค.1 รวมประกันสังคม จํานวน   
4  อัตรา  ดังนี้ 

    579,600  144,900 144,900 144,900 144,900 

  

เงิน 11,500 บาท + ประกันสังคม 
5%  เป็นเงิน 575 บาท จํานวน 4 
อัตรา (12,075 x 12 x 4 = 
579,600 บาท)           

รวม  3,000,000 
 
1,014,400 696,800  644,400  644,400  

 

หมายเหตุ   :  รายการในข้อ ก สามารถถัวจา่ยได้ทุกรายการโดยการขออนุมัติจาก ผอ.สพป.นค.1 
  1. งบประมาณผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
      ใช้เบิกรายการในรายการในข้อ ก. ลําดับที่ 1 
  2. งบประมาณผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับ รร.ปกติ  
     และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับ รร.ปกติ ใช้เบิกรายการ ดังน้ี 
     2.1 รายการในข้อ ก. ลําดับที่ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 
     2.2 รายการในข้อ ข. ค่าสาธารณูปโภค ลําดับที่ 1 - 4 
     2.3 รายการในข้อ ค. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
  3. งบประมาณจากผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
     สําหรับ รร. ปกติ ใช้เบิกรายการในรายการในข้อ ก. ลําดับที่ 6 และ 7 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  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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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  

ปีการศึกษา 2560  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   

1. นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์ 089-7116240 
2. นางมติภา  ชัยชิต    เบอร์โทรศัพท์ 087-7174097 
3. นางฉวีวรรณ  โยคิน   เบอร์โทรศัพท์ 081-9655684 
4. นางสาวธัชกร  เพ็งคําป้ัง  เบอร์โทรศัพท์ 095-3675556 

e-mail 
 Jeabmatipa@Gmail.com 

tim_crv@hotmail.com. 
Tashchakorn.p@esdc.go.th 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง 
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 และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้ชนะเลิศที่ 1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปแข่งขันระดับชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการและด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิษฐ์ 
2.3 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครู และผู้บริหารเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการให้แก่สาธารณชนทราบ  
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.  สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน เทศบาลและ อปท. จัดประกวดแข่งขันกิจกรรม 

นักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.  คณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้เข้าร่วมอบรมและแข่งขนัฯ จํานวน 700 คน 

3.  ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทํางานเพ่ือเป็นตัวแทนของ  
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าแข่งขันกิจกรรมในระดับภาคตะดับออกเฉียงเหนือ และระดับชาติทุกกิจกรรม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดในปีการศึกษา 2560 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมศีักยภาพทางวิชาการ มีคุณลกัษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติการดําเนินงาน  ก.ย.60  
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศกึษา เครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนใน

สังกัดทราบ 
ต.ค.60  

3. แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง คัดตัวแทน
นักเรียน เพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ย.60  

4. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน/กรรมการตัดสิน
กิจกรรม 

พ.ย.60  

5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน/กรรมการตัดสิน
กิจกรรม จัดทาํเคร่ืองมือและหลักเกณฑ์ วิธีการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมตามทีกํ่าหนด 

พ.ย.60  

6. ดําเนินการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนไปประกวดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเวลา 
3 วัน 

พ.ย.60  

7. ส่งรายงานข้อมูล รายช่ือตัวแทนนักเรียนให้คณะกรรมการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบ 

พ.ย.60  

8. นําตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามระยะเวลาที่ระดับภาคกําหนด 

ธ.ค.60  

9. นําตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศลําดับที่ 1-3 เข้าประกวดเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ  

ก.พ.61  

10. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ 

มี.ค.61  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย และ สพป.นค.1 



44 
 
6. งบประมาณ 

จํานวน  369,300 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมที ่1 ก่อนการแข่งขัน เป็นค่า 
อาหารว่าง/เครื่องด่ืม คนละ 25 บาท 
๑.ประชุมคณะกรรมการ CEO 
๒. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
๔. ประชุมคระกรรมการประมวลผล 
๕. ค่าวัสดุจัดทําเอกสาร 

51,055  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7,255 
2,000 
19,500 
12,440 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,860 
รวม 51,055 - 41,195 9,860 

2 ค่าพิธีการ 
1. ค่าจ้างจัดสถานที่ 
2. ค่าเช่าเก้าอ้ี 300 ตัวๆ ละ 3 บาท 
3. ค่าวัสดุ 
4. ค่าป้ายไวนิว 
5. ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 

18,425 
 

  
 
 
 
 

3,200 

 
6,325 
900 

4,000 
4,000 

รวม 18,425 - 3,200 15,225 
3 การจัดสถานทีแ่ข่งขัน 

1. ค่าเช่าเต็นท์ 6 หลังๆ ละ 1,600  
    บาท 
2. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 9 เครื่อง 3 วัน 
3. ค่าเช่าเวที 
4. ค่าจ้างทําป้าย  

77,400 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8,000 
46,000 
12,000 
11,400 

รวม 77,400 - - 77,400 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
เงินงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 
 
 
 

การจัดกิจกรรมแข่งขัน 
1. คณะกรรมการ CEO และกรรมการ 
   สนามแข่งขนั 277 คนๆ ละ 2 และ 

3 วัน  
1.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 

2. คณะกรรมการตัดสิน 792 คน 
   คนละ 1 วัน 

2.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม  
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
2.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 
2.4 ค่าวัสดุ   

222,420 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,700 
 

 
 
 
 

28,850 
40,530 

 
 

46,650 
65,310 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,280 
รวม 222,420 28,700 181,440 12,280 

รวมทั้งสิน้ 369,300 28,700 226,460 114,140 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจํานวนกิจกรรมทีจ่ัดการประกวดแข่งขันมีผลคะแนนที่

พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 
2. ร้อยละของจํานวนกิจกรรมทีช่นะการประกวดแข่งขันระดับภาคที่เป็น

ตัวแทนไปประกวดแข่งขันในระดับชาติ 

 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 30 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขนัมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 

 
 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ครูมีประสบการณ์พัฒนาการส่งเสริมการเรยีนรู้ที่ดีแก่นักเรียน โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การควบคุมนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน การเปรียบเทียบช้ินงาน/ผลงานของนักเรียนอ่ืน สามารถสร้าง
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย   จัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด นักเรียนมผีลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติในระดับต้นๆ ของประเทศอย่างต่อเน่ือง  
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หน่วยงาน       กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ    การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์  08-1799-8989 
2. นางสาวภาวิณี  คณิตประเสรฐิ  เบอร์โทรศัพท์  09-7305-6000 

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

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การวางแผนการบริหารงบประมาณ การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นภารกิจหลัก

ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะต้องดําเนินงานตามแผนงบประมาณ งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการสนองกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามความ
ต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงบประมาณจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ การปรับกระบวนทัศน์
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการวางแผนการบริหาร
จัดการขั้นพ้ืนฐานและการบริหารงบประมาณตามแผนงบประมาณ งาน/โครงการให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
        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. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ของ สพฐ.  และยทุธศาสตร์ของ สพป.นค.1 ให้มี
ความสอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 พ.ย. – ธ.ค.60  

2. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมจัดสรร    
งบประมาณให้กับโครงการ 

 ม.ค.-ก.พ.61  
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ         ก.พ.-มี.ค.61  
4. รายงานผลการดําเนินงาน ส.ค.-  ก.ย.61  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน  พฤศจิกายน 2560  ถึง วันที่  30  เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2561 
 สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  52,400  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการประจําปี จํานวน 35 คน 2 ครั้ง  

12,000    

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

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 80 บาท 
2 มื้อ 

   
4,800 

1.3 ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม    3,000
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 40,400  

2.1 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี    
จํานวน 200 เล่ม ๆ ละ 202 บาท   40,400 

รวมงบประมาณ 52,400 49,400 3,000
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีแผนเป็นกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการดําเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตาม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ร้อยละ 100 

 
 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
          ภารกิจตามแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 67  

ปีการศึกษา 2560  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   

1. นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์  เบอร์โทรศัพท์ 089-7116240 
2. นางมติภา  ชัยชิต    เบอร์โทรศัพท์ 087-7174097 
3. นางฉวีวรรณ  โยคิน   เบอร์โทรศัพท์ 081-9655684 
4. นางสาวธัชกร  เพ็งคําป้ัง  เบอร์โทรศัพท์ 095-3675556 

e-mail 
 Jeabmatipa@Gmail.com 

tim_crv@hotmail.com. 
Tashchakorn.p@esdc.go.th 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความยืดหยุ่น                
เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา                 
ทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมท้ังจากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอ่ืนๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ร่วมกัน
เป็นสําคัญ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน สนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านวิชาการและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของครู นักเรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไป 
อันเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรม ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจําปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัด
ขอนแก่น และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้ชนะเลิศที่ 1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปแข่งขันระดับชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการและด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2.2  เพ่ือส่งเสริมความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิษฐ์ 
2.3  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครู และผู้บริหารเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการให้แก่สาธารณชนทราบ  
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.  สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน เทศบาลและ อปท. จัดประกวดแข่งขันกิจกรรม 

นักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.  ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทํางานเพ่ือเป็นตัวแทนของ  
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าแข่งขันกิจกรรมในระดับภาคตะดับออกเฉียงเหนือ และระดับชาติทุกกิจกรรม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดในปีการศึกษา 2560 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมศีักยภาพทางวิชาการ มีคุณลกัษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติการดําเนินงาน  ก.ย.60  
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศกึษา เครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนใน

สังกัดทราบ 
ต.ค.60  

3. แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง คัดตัวแทน
นักเรียน เพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ย.60  

4. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน/กรรมการตัดสิน
กิจกรรม 

พ.ย.60  

5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน/กรรมการตัดสิน
กิจกรรม จัดทาํเคร่ืองมือและหลักเกณฑ์ วิธีการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมตามทีกํ่าหนด 

พ.ย.60  

6. ดําเนินการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนไปประกวดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเวลา 
3 วัน 

พ.ย.60  

7. ส่งรายงานข้อมูล รายช่ือตัวแทนนักเรียนให้คณะกรรมการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบ 

พ.ย.60  

8. นําตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามระยะเวลาที่ระดับภาคกําหนด 

ธ.ค.60  

9. นําตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศลําดับที่ 1-3 เข้าประกวดเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ  

ก.พ.61  

10. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ 

มี.ค.61  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตามท่ี สพฐ.กําหนด 
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6. งบประมาณ   
 จํานวน  258,694  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
เงินงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 สําหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน 
- ค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนทีเ่ป็นตัวแทน 
คนละ 200 บาท จํานวน 608 คน  

121,600.-  121,600.- 
 
 

 

2 สําหรับ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 1 
(พร้อม พขร.) 
2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 1 วัน  
      - ผอ.สพป. วันละ 270 บาท 
      - พขร. วันละ 240 บาท  
2.2 ค่าที่พัก 2 ห้อง 1 คืน 
       - ผอ.สพป. คืนละ 1,600 บาท 
       - พขร. คืนละ 600 บาท  
2.3 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  
 

4,310.-   
 
 
270.- 
240.- 

 
1,600.- 

600.- 
1,600.- 

 

3 สําหรับ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 
จํานวน 1 คน  
3.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 2 วันๆ ละ 240 บาท  
3.2 ค่าที่พัก 1 ห้อง 1 คืนๆ ละ 800 
บาท 
3.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน  

2,880.-   
 
480.- 
800.- 

 
1,600.- 

 

4 สําหรับ ศึกษานิเทศก์ จํานวน 10 คน  
4.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 3 วันๆ ละ 240 บาท/
คน  
4.2 ค่าที่พัก 2 คืนๆ ละ 600 บาท/คน 
4.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน ก.ม. ละ 4 บาท 
      - อ.เมือง 376 ก.ม. 3 คนัๆ ละ 
1,504.-  
      - อ.อุบลรัตน์ 354 ก.ม. 1 คัน 
      - อ.หนองเรือ 440 ก.ม. 1 คนั 
      - อ.ภูเวียง 398 ก.ม. 1 คัน 
      - อ.โนนศิลา 482 ก.ม. 1 คัน 
      - อ.บ้านไผ่ 454 ก.ม. 1 คัน 

32,224.-   
7,200.- 

 
12,000.- 

 
4,512.- 

 
1,416.- 
1,760.- 
1,592.- 
1,928.- 
1,816.- 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
เงินงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ  
- ตัวแทน 13 รายการ เหมาจ่าย 
ค่าเบ้ียเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ 
ครู 20 คน เหมาจ่ายคนละ 2,000.- 
นักเรียน 26 คน เหมาจ่าย คนละ
1,000.- 
- คณะติดตาม 8 คน  
  ค่าเบ้ียเลี้ยง 4 วันๆละ 240.-  
  ค่าที่พัก 5 หอ้ง ๆ ละ 1,200.- 
  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 6,000.- 
 

97,680.-   
66,000.- 

 
 
 
 
 

7,680.- 
18,000.- 
6,000.- 

 

รวมทั้งสิ้น 258,694.- - 258,694.- - 
 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจํานวนกิจกรรมทีจ่ัดการประกวดแข่งขันมีผลคะแนนที่

พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 
2. ร้อยละของจํานวนกิจกรรมทีช่นะการประกวดแข่งขันระดับภาคที่เป็น

ตัวแทนไปประกวดแข่งขันในระดับชาติ 
 

 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 30 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขนัมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
 

 
 

 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ครูมีประสบการณ์พัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียน โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การควบคุมนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน การเปรียบเทียบช้ินงาน/ผลงานของนักเรียนอ่ืน สามารถสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย จัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด นักเรียนมีผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติในระดับต้นๆ ของประเทศอย่างต่อเน่ือง  
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                 และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
  ศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์      

1. นางศศิญา  ศรธีนบุตร   เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
2. นางสาววิริยา  มาลายุทธศรี  เบอร์โทรศัพท์  096-9537228 
3. นางสาวณัฐฐาพร แสนกลุ  เบอร์โทรศัพท์  094-2765225 

 E-mail 
1. Sasiya.Sritanabut@gmail.com 
2. Viriya.M7@gmail.com 
3. De.tonaor@gmail.com 

  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการอบรม              
เชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์             
จากการศึกษาดูงานนํามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและ
คุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค ์
         เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
3.  เป้าหมาย 

   3.1  เชิงปรมิาณ 
              บุคลากรสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ร่วมพัฒนา

ศักยภาพและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  จํานวน  75  คน    
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3.2  เชิงคุณภาพ 
                  บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความรู้ ความ
เข้าใจ มทีัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือวางแผน 1 – 30 ตุลาคม 2560  
2 เสนอขออนุมัติโครงการติดต่อประสานงาน 1 – 30 ตุลาคม 2560  
3 กําหนดการอบรมและศึกษาดูงาน 1-3 ธันวาคม 2560  
4 สรุปรายงานผล 4-30 ธันวาคม 2560  
 
5.ระยะเวลาสถานท่ีดําเนนิการ 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 
      สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 / สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  
และ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  
 
6. งบประมาณ 
          จํานวน 156,750 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี: 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนดําเนินการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ติดต่อประสานงานตามกําหนดการอบรมศึกษา
ดูงาน 
4.  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  ซึ่งมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.นค.1  
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีคา่ใช่จ่าย ดังน้ี       
     1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับ
ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.นค.1 จํานวน 75 คน 
x 35 บาท x 2 มื้อ   
     2. ค่าอาหารกลางวันสําหรับข้าราชการและ
ลูกจ้าง สพป.นค.1 จํานวน75คน x 80บาท x 1มื้อ  
     3. ค่าสมนาคุณวิทยากร จํานวน 6 ช่ัวโมง   
ช่ัวโมงละ 600 บาท          

 
 
 
 
 
 

14,850 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,250
 
6,000

3,600
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ออกเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่
ผู้ศึกษาดูงาน ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.
อุบลราชธานี เขต 4 วันที ่2-3 ธันวาคม 2560        
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังน้ี 
     1. ค่ารถทวัร์ปรับอากาศ จํานวน 2 คัน x 
15,000 บาท x 2 วัน   
     2. ค่านํ้ามนัรถยนต์ราชการ จํานวน 2 คัน 
ไปกลับ คันละ 4000 บาท 
     3. ค่าที่พัก จํานวน 38ห้อง x 800บาท x 1คืน  
     4. ค่าเบ้ียเลี้ยง สําหรับผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
จํานวน 75 คน x 240 บาท x 2 วัน    

  5.  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 2 แห่งๆละ 
1,500 บาท  
     6. ค่าประกันชีวิต ระหว่างเดินทาง   
     7. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จํานวน 1 แห่ง  
คนละ 20 บาท จํานวน  75 คน 
    ใช้งบประมาณรวมทั้งสิน้ 

141,900 

 
 
 

156,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

60,000
 
8,000
 

30,400
 

 36,000
 
 
 
 

1,500 
150,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

3,000 
 

6,000 
 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

-ข้าราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
    -ข้าราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รูปแบบการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
8.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ   
            ข้าราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถบริหารจัด
การศึกษาและบุคลากรในสังกัด ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผดิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ    เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพ่ิมเติม) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุภาคสว่น 
   มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  เบอร์โทรศัพท์  081-7998989 
2. นางภัทราพร  กองแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  081-0506069 

     e-mail 
1. ppbiggie@hotmail.com 
2. nunim_pat@hotmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกําหนดจะเสด็จพระราชดําเนินทรง

เย่ียมและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ (โครงการด้วยรักและ
ห่วงใย) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในการเสด็จพระราชดําเนินฯ ครั้งน้ี ได้กําหนด
จุดสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว คือ โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ (กําหนดการครั้งที่ 1) และโรงเรียนบ้าน
ศูนย์กลาง (กําหนดการครั้งที่ 2) ซึ่งโรงเรียนจะต้องเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ให้ดูสะอาดเรียบร้อย สวยงาม และ
โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดําเนินการเตรียมการรับ
เสด็จฯ ดังกล่าว แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 จึงต้องสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดําเนินการแล้วเสร็จทันกําหนดเวลาและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้
จัดทําโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพ่ิมเติม) 

 

2. วัตถุประสงค ์
           2.1  เพ่ือเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560  
  2.2  เพ่ือให้โรงเรียนบ้านศูนย์กลางและโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เพ่ือเป็นจุดสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           โรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง และโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพ่ิมเติม)             

เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง และโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เพ่ือเป็นจุดสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 1-13 พ.ย. 2560  
2. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ห้องรับรอง ห้องสรง 1-13 พ.ย. 2560  
3. ดูแลความเรียบร้อยและเตรียมการให้แล้วเสร็จ เพ่ือรอรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
13-14 พ.ย. 2560  

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 - 14 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  
 สถานที่ดําเนินการ  1. โรงเรยีนบ้านถิ่นทอนเหนือ อําเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวัดหนองคาย 

   2. โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  152,900 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

กิจกรรมและรายละเอยีด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี    

   

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรยีน 
         บ้านถิ่นทอนเหนือ 

55,000 55,000 

1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรยีน 
         บ้านศูนย์กลาง 

97,900  97,900 

รวมงบประมาณ 152,900 152,900 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณเตรยีมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (เพิ่มเติม) 

 
2 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ใหส้ะอาดเรียบร้อย สวยงาม แล้วเสร็จ 
พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 

 
2 โรงเรียน 
 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง และโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ให้
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เพ่ือเป็นจุดสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ   กีฬาภาคสิบสัมพันธ์ คร้ังที่ 2 “นาคราชอุ้มลุ่มตุม้โฮมเกมส์”  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที ่6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท ์ 0872313189 
2. นายบุญส่ง   ขันทอง   เบอร์โทรศัพท ์ 0819651234 
3. นางจีรพรรณ  จเรรัชต ์   เบอร์โทรศัพท ์ 0817681611 
4. นางพนมพร  ธาตุไพบูลย์   เบอร์โทรศัพท ์ 0872296658 

   e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. tik_yai@hotmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
          กีฬาเป็นกิจกรรมทําให้ร่างกายแข็งแรง  จิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  รู้แพ้ รู้ชนะ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
ให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว  อย่างที่เรียกกันว่ามีนํ้าใจนักกีฬา  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน “กีฬา
ภาคสิบสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2” ข้ึน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทํามาในทุกๆ ปีอยู่แล้ว โดยในปีน้ี ได้รับเกียรติให้เป็นเป็น
เจ้าภาพหลัก เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และบุคลากรทุกระดับได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือรองรับการทํางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และยังได้ใช้โอกาสน้ีสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับพ่ีน้องชาวการศึกษา
ภาค 10 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยได้มีการสอดแทรกให้มีการละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน
ไว้ในคร้ังน้ีด้วย  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการ กีฬาภาคสิบ
สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 “นาคราชอุ้มลุ่มตุ้มโฮมเกมส์” ขึ้น เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรหน่วยงานทางภารศึกษาภาค 10 ดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
         2.2 เพ่ือสร้างความสามัคคีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันระหว่างบุคลากรในองค์กร 
        2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของบุคลากร 
         2.4  เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรจากหน่วยงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา รวม 15 เขต และแขกผู้มีเกียรติ รวมจํานวน  600  คน 

เชิงคุณภาพ 
เกิดความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การแข่งขันกีฬา จํานวน 6 ประเภท คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อชาย  

วอลเลย์บอลทีมผสมชาย-หญิง แชร์หญิงบอล แชร์บอลทีมผสม  
กอล์ฟ และเปตองทีมผสมชาย-หญิง 

1-30 ม.ค.61  

2. การประกวดกองเชียร์  19 ม.ค.61  
3. ประกวดการแสดงบนเวที 19 ม.ค.61  
4. การทํากิจกรรมด้านนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน คือ ชัก

คะเย่อ, วิ่งสามขา ฯลฯ 
19 มค.61  

5. กิจกรรม Sport night งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ 19 ม.ค.61  
 

5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
         วันที่ 1- 30 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 19.00 น. 
          สถานที่ดําเนินการ  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  400,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่จราจร                      
สภ.เมืองหนองคาย 2,000 2,000 

  

2. ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ วีอารกู้์ภัย                 
มูลนิธิสว่างคงคง 1,000 1,000 

  

3. ค่าตอบแทนเจา้หน้าพยาบาล 1,000 1,000   
4. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 4 วง x3500 บ. 14,000 14,000   
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่มรบัแขกพิธีเปิด 
จํานวน 60คน x 35บาทx1คาบ 2,100  2,100 

 

6. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่มสําหรับบุคลากร 
สพป.นค.1 จํานวน 105คน x 35บาทx1คาบ 15,000  15,000 

 

7. ค่าวัสดุ  (รายละเอียดตามทีแ่นบ) 364,900   364,900 
รวมงบประมาณ 400,000 18,000 17,100 364,900 

 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    รอ้ยละของข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรจากหน่วยงานสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา รวม 
15 เขต ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาภาสิบสัมพันธ์ 

 
ร้อยละ  100 

เชิงคุณภาพ 
 เกิดความสามคัคีและเชื่อมความสัมพันธ์อนัดีระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 

 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         8.1 สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกกําลังกายและเล่น
กีฬาได้ 
         8.2 สามารถส่งเสริมการสร้างความสามัคคี ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันระหว่างบุคลากรของ
หน่วยงานทางการศึกษาภาค 10 ทุกระดับ  
         8.3 สามารถใช้เป็นโอกาสในการสานสัมพันธ์ให้เกิดความรักใคร่ มีไมตรีจิตต่อทุกภาคส่วนของ
หน่วยงานทางการศึกษาและเสริมสร้างให้เกิดความรักหน่วยงานและองค์กรได้ 
         8.4 สามารถฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงาน  
         8.5 สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มีการอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน 
    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.60-ก.ย.61  
2. เสนองาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.60-ก.ย.61  
3. ติดตาม สรุปผลและรายงาน ต.ค.60-ก.ย.61  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  ตามคําสัง่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  531,735 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดสรรงบประมาณ  531,735  531,735  
1. เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง 

และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปราชการตามคําสั่ง ผอ.สพป. 

    

2. จัดสรรเป็นงบดําเนินงานสําหรับ
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่นอกจาก
ภาระงานปกติและไม่ได้บรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

    

รวมงบประมาณ 531,735 - 531,735 - 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเดินทางไป
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ 
สพฐ. และของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 1. นายวีรพล  สารบรรณ      เบอร์โทร. 087-2313189 
 2. นายบุญส่ง  ขันทอง      เบอร์โทร. 081-9651234 
 3. นางพนมพร  ธาตุไพบูลย์   เบอร์โทร. 087-2296658 
 4. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์      เบอร์โทร. 081-7681611 
    e-mail 

1. kunning@hotmail.com 
2. tik_yai@hotmail.com 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานท้ังทางราชการ
และเอกชน ตลอดจนบุคคลทุกสาขาอาชีพ ด้วยเหตุผลคือเป็นขบวนการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะชีวิต ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้สงบ
สุข ประเทศชาติมีความมั่นคง นอกจากน้ันยังสร้างระเบียบวินัยและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  
ดังน้ัน ผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ทําหรือผู้ให้การฝึกอบรมคือผู้กํากับลูกเสือในโรงเรียนให้มากขึ้น การทบทวนวิชาผู้
กํากับลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน เพราะในสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องมีการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน อันเป็นส่วนหน่ึงของวิชา “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” การฝึก
ทบทวนผู้กํากับลูกเสือจะทําให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมลูกเสือซึ่งกันและกัน  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้จัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้กํากับลูกเสือให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีศักยภาพของการเป็นผู้นําในการฝึกอบรมเยาวชน ลูกเสือ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้กํากับลูกเสือได้ทบทวนความรู้ระเบียบลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 2.3 เพ่ือให้ผู้กํากับลูกเสือได้รู้จักซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ และนํา
ความรู้  จากการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนมีทักษะชีวิต 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
               3.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัด จํานวน 220 คน โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 2 คน 
      3.1.2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/คณะทํางาน/วิทยากร จํานวน 30 คน 
     รวมจํานวนทั้งสิ้น 250 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืโรงเรียนได้ฝึกทบทวนความรู้ในระเบียบของลูกเสือ 
      3.2.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ได้ประสบการณ์ สามารถนําไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและส่งผลให้กิจการลูกเสือ
โรงเรียนมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม 2560  
2 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศกึษา กลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาทราบและส่งรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมตามที่
ได้รับจัดสรร 

มกราคม 2561  

3 แต่งต้ังคณะทํางาน/วิทยากร กุมภาพันธ์ 2561  
4 ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร 

เครื่องด่ืม 
กุมภาพันธ์ 2561  

5 ประชุมคณะทํางาน/วิทยากร เพ่ือวางแผนเตรียมการ       
จัดอบรม 

กุมภาพันธ์ 2561  

6 ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 3 – 4 มีนาคม 2561  
7 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม 2561  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 รวม 2 วัน 1 คืน 
 สถานที่ดําเนินการ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 หลักสูตร ประกอบด้วย  

- การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ/วิธีสั่งการและดําเนินการฝึกระเบียบแถว ทั้งแบบท่ามือเปล่าและ 
  แบบท่าประกอบอาวุธ, การบริหารงานในกองลูกเสือ ตาม พ.ร.บ.ลูกเสอืฯ พ.ศ.2551 
- การชุมนุมรอบกองไฟ ทั้งใน “ภาคทฤษฎี” และ “ภาคปฏิบัติ” / การเปิด-ปิดกอง 
- การแต่งเคร่ืองแบบของผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือ 
- พิธีถวายราชสดุดี, พิธีเปิดรอบเสาธง, การบันเทิงในกองลูกเสือ, แผนที่-เข็มทิศ 
- การเปิด-ปิดประชุมกอง, การจัดค่ายพักแรม, กิจกรรมทางลูกเสือ 
                       ฯลฯ 

 การฝึกอบรมใช้การบรรยาย การอภิปรายรายกลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย การสวมบทบาทสมมุติ การ
แสดงเงียบ การสาธิต และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฯลฯ 
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6. งบประมาณ 
6.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จํานวน   19,900 บาท  
6.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย         จํานวน  100,000 บาท  

                รวมจํานวน  119,900 บาท  
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รายละเอียดดังน้ี :            
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 (งบประมาณสนับสนุนจาก สพป.
นค.1) 
1.1 จัดประชุมคณะทํางาน/วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือวางแผนเตรียมการจัดกอบรม 
จํานวน 30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาทต่อคน 30 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ 1 
มื้อ ๆ ละ 80 บาทต่อคน 30 คน 1 วัน 
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร  30 ชุด ๆ 50 บาท  

6,000  
 
 
 
 
 

2,100 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 6,000 - 4,500 1,500 

กิจกรรมที่ 2 (งบประมาณสนับสนนุจาก สพป.
นค.1) 
2.1 ค่าสถานทีฝ่ึกอบรม 
2.2 ค่าป้ายไวนิล ขนาด 4x8 เมตร 
2.3 ค่าพิธีการเปิด/ปิด 

13,900  

10,000
3,500

400
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 13,900 - - 13,900 

รวมงบประมาณจาก สพป.นค.1 ทัง้สิน้ 19,900 - 4,500 15,400 
กิจกรรมท่ี  3 ดํา เ นินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการ 
(งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้ารับการอบรม/
เจ้าหน้าที่/คณะทํางาน/วิทยากร 4 มื้อๆ ละ 35 
บาทต่อคน 200 คน 2 วัน (220+30 = 250) 
รวม 35,000 บาท เบิกเพียง 

100,000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่ าอาหารกลาง วันผู้ เ ข้ า รั บการอบรม /
เจ้าหน้าที่/คณะทํางาน/วิทยากร 2 มื้อๆ ละ 80 
บาทต่อคน 250 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน ๆ ละ 8 ช่ัวโมง  
ช่ัวโมงละ 500 บาท รวมเป็นเป็น 40,000 บาท 
ขอเบิกเพียง 

  
 
 
 
 

30,000 

 
 

40,000 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3            
งบประมาณสนับสนนุจาก อบจ.นค. 

100,000 30,000 70,000 - 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 119,900 30,000 74,500 15,400 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- ร้อยละของผูบั้งคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ
จุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือโดยวิธีการ
ของลูกเสือตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของผูบั้งคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้

จากการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือได้อย่างถูกต้อง
และมีประสทิธิภาพ  

 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สามารถนําไป 
ปฏิบัติและจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาลูกเสือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ                  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1                     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
                  1. นางฉวีวรรณ  โยคิน            เบอร์โทรศัพท์  088-5733312 
                  2. นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์     เบอร์โทรศัพท์  089-7116240 

e-mail :  
    tim_crv@hotmail.com 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   

รัฐบาลมีนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุความสําเร็จ 
บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง               
(พ .ศ .2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
มีนโยบายการนําจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 จึงกําหนดให้มีการการนิเทศ ติดตาม ตามจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนพ้ืนฐานของข้อมูล
และสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมกันสะท้อนภาพผู้เรียน ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน Las, O-NET,  NT การอ่านและการเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน การดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ และอ่ืนๆ ที่เป็นการดําเนินงานตามนโยบาย           

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    
 
 2. วัตถุประสงค ์
 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มผีลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
เพ่ิมขึ้น  

2.2 เพ่ือให้ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มผีลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียน รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพ
สื่อสาร  รูจ้ักคดิวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                    2.4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการนิเทศทางการศึกษา  
 และได้รับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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3. เป้าหมาย  
  

3.1 เชิงปริมาณ      
1) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
                2) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มผีลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

      3) ร้อยละ 80 ผู้ของเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียน รู้จักแก้ปัญหา มี
ศักยภาพสื่อสาร  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                4) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการนิเทศทาง
การศึกษา และได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                5) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3.2  เชิงคณุภาพ             
1)  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  

เพ่ิมขึ้น   
               2) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุม่สาระ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

     3) ผู้ของเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียน รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพ
สื่อสาร  รูจ้ักคดิวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
               4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการนิเทศทางการศึกษา และ
ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
               5) ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคน  
 

4.  วิธีดําเนินการ/ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
       

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา
ดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมท่ี 1  ขับเคล่ือนระบบการนิเทศ คิดตาม   
  1.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ประกอบด้วย ผอ.เขต รองผอ.เขต ผอ.ทุก
กลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่าย หรือตัวแทนผอ.โรงเรียน 
จํานวน  2  คร้ัง 
 1.2   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําเอกสาร  คู่มือการนิเทศ  เครื่องมือนิเทศ  
ปฏิทินการนิเทศ จํานวน 1 คร้ัง  

   
    มีนาคม- 
พฤษภาคม 
      2561 

นางฉวีวรรณ  
โยคิน 
และ 
คณะ         

2. กิจกรรมท่ี 2   นิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย และจุดเน้น ของ สพฐ.  
  2.1  นิเทศ ติดตาม ตามนโยบาย และจุดเน้น ภาคเรียนละ  2 คร้ัง รวม 4 คร้ัง 
  2.2  นิเทศ ติดตาม เพ่ือสร้าง วิธีปฏิบัติท่ีดี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่ห้องเรียนคุณภาพ ของครูผู้สอน  
  2.3 ประชุมจัดทํารายงานผลการนิเทศ ติดตาม จํานวน  1  คร้ัง 

    พฤษภาคม-    
    กันยายน 
      2561 

นางฉวีวรรณ  
โยคิน 

และ 
คณะ         
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ    
           ระยะเวลา :     วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 
           สถานที่ :         สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลุ่มเครือข่าย และโรงเรียน 
 
6. งบประมาณ  
     จํานวน 268,500 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ขับเคลื่อนระบบการนเิทศ 
ติดตาม   
  1.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วย 
ผอ.เขต รองผอ.เขต ผอ.ทุกกลุ่มงาน 
ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่าย 
หรือตัวแทนผอ.โรงเรียน จํานวน  2  ครั้ง  
(จํานวน 61,000  บาท)  
    -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนๆ 
มื้อละ 30 บาท   (4 มื้อx30 บาทx50 
คน=6,000 )  
    -  ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 100 
บาท      (2 มื้อ x100 บาทx50=10,000 ) 
       - ค่าจัดทําเอกสาร ถ่ายเอกสาร 
แผนปฏิบัติการนิเทศ พร้อมเข้าเล่ม  
25,000 บาท 
      - ค่าชดเชยนํ้ามัน ผอ.โรงเรียนที่เข้า
ร่วมประชุมจัดทํา (20 คนx1000 
บาท=20,000 ) 

61,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 

20,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เพือ่พัฒนา
คุณภาพการศกึษา ตามนโยบาย และ
จุดเนน้ ของ สพฐ.  
  2.1  นิเทศ ติดตาม ตามนโยบาย และ
จุดเน้น ภาคเรียนละ  2 ครั้ง และนิเทศ 
ติดตาม เพ่ือสร้าง วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
สู่ห้องเรียนคุณภาพ ของครูผู้สอน รวม 4 
ครั้ง (185,000 บาท)  
      - ค่าชดเชยนํ้ามัน 
(4X40000=160,000) 
      - ค่าเอกสารเคร่ืองมือนิเทศ  (20,000 
บาท) 
      - ค่าจ้างทําเกียรติบัตรรางวัล วิธีปฏิบัติ
ที่ดี ห้องเรียนคุณภาพ พร้อมใส่กรอบ (5000 
บาท) 
  2.2 ประชุมจัดทํารายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม จํานวน  2 ครั้ง  (22,500 บาท)   
       -  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน     
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 คนๆ มื้อละ 
50 บาท   (4 มื้อx50 บาทx25 คน=5,000 ) 
    -  ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆละ 100 
บาท      (2 มื้อ x100 บาทx25=5,000 ) 
     - ค่าเอกสารแบบรายงานการนิเทศ คดิ
ตาม พร้อมเข้าเล่ม จํานวน  5 เรื่อง เรื่องละ 
10 เล่ม  (5  x 10 x250 = 12,500)  

207,500     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 

20,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,500 
รวม 268,500 - 26,000 242,500 

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    1) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3 
    2) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพ่ิมขึ้น 
    3) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียน 
รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพสื่อสาร  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองด้วย
การนิเทศทางการศึกษา และได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    5) ร้อยละของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ    

 
ร้อยละ 3 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมขึ้น   
    2) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพ่ิมขึ้น 
    3) ผู้ของเรยีนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียน รู้จัก
แก้ปัญหา มีศกัยภาพสื่อสาร  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความคดิสร้างสรรค์และ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการนิเทศ
ทางการศึกษา และได้รับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
    5) ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคน 

 
 
 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ3      
8.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านการนิเทศทางการศึกษาโดยผ่าน 

ระบบ TEPE  
8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ   

         8.4 ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคน                                                 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิต  

ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  
1. นางศศิญา  ศรีธนบุตร   เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 

          2. นางสาววิริยา มาลายุทธศรี เบอร์โทรศัพท์  096-9537228 
3. นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล เบอร์โทรศัพท์094-2765225 

E-mail 
1. Sasiya.Sritanabut@gmail.com 
2. Viriya.M7@mail.com 
3. De.tonaor@gmail.com 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจสําหรับข้าราชการและครอบครัว ดังน้ัน
ข้าราชการส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ 
           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เห็นความสําคัญของข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ที่มีความต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและที่จะเกษียณอายุราชการ จึงจัดประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจําใกล้
เกษียณอายุราชการ (แสดงมุทิตาจิต) สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์

       2.1 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจใหแ้ก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง 
   2.2  เพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้าง 
 

3. เป้าหมาย 

       เชิงปริมาณ 

การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจําใกล้เกษียณอายุราชการ ผู้ที่เก่ียวข้อง 526 คน  
            1.  ผู้เกษียณอายุราชการ     จํานวน  140    คน 
   2.  ผู้ติดตามผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ (คนละ 1 ท่าน)  จํานวน  140    คน 
            3.  ผู้บริหารสถานศึกษา      จํานวน  156    คน 
            4.  ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 1        จํานวน    70    คน 
            5.  ผู้ได้รับเชิญร่วมงาน      จํานวน    20    คน 
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เชิงคุณภาพ 
             เพ่ือให้บุคลากร ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ได้เป็นปูชนียบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม มีขวัญและ
กําลังใจ ในการสืบสานคุณงามความดี เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามให้ย่ังยืนตลอดไป 
                                                                
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ที่                     กิจกรรมหลัก          ระยะเวลา หมายเหตุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประสานส่วนเก่ียวข้องและประชุมการดําเนินงาน 
ดําเนินการจัดปัจฉิมนิเทศ    
สรุปรายงานผล     

1 ตุลาคม 2560- 
30 กันยายน 2561 
 

 

 
 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  จัดประชุมสัมมนา ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า จํานวน 1 วัน             
       

6. งบประมาณ  
 จํานวน 306,500 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารกลางวัน คนละ 280 บาท ค่าอาหารว่าง 
   และเคร่ืองด่ืม คนละ 50 บาท รวมคนละ 330 บาท 
   ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จาํนวน 526 คน 

173,580   
 

173,580 

 

2. ค่าของที่ระลึก คนละ 300 บาท จํานวน 140 ช้ิน  42,000   42,000 
3. ค่าพิธีการทางศาสนา 1,000 1,000   
4. ค่าวัสดุ (มาลัยกร 140 ช่อๆละ 150 บาท)   21,000   21,000 
5. ค่าวัสดุ (พานบายศรี)  3,000   3,000 
6. ค่าวัสดุ (ช่อดอกไม้ติดหน้าอก ช่อละ 30 บาท  
   จํานวน 300 ช่อ)  

9,000    
9,000 

7. ค่าวัสดุ  
   -ซุ้มดอกไม้ จํานวน 15,000 บาท 
   -ดอกไม้ตกแต่งหน้าเวที จํานวน 15,000 บาท 
   (ดอกไม้ประดับโต๊ะ VIP/โต๊ะวิทยากร/โฆษก/ 
   จุดลงทะเบียน)   

30,000   30,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8. ค่าวัสดุ (กรอบเกียรติบัตรจาก สพฐ.) จํานวน 
   140 อัน ๆ ละ 120 บาท   16,800   16,800 

10. ค่าวัสดุคู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย 10,120   10,120 
รวมงบประมาณ  306,500 1,000 173,580 131,920 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
   ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับขวัญกําลังใจ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของ
ตนเอง 

 
ระดับ 5 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 

    8.1 ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจและทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
8.2 ผู้เกษียณอายุราชการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข 
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หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการ   ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์  

นางพรรณี  หนิวรรณ เบอร์โทรศัพท์  086-8514353 
e-mail :  Pannee.hinwan@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องสนองตอบต่อนโยบายของ 
รัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
รวมทั้งภารกิจเร่งด่วนอันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  
เป็นต้น   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  ยังมีภารกิจในการกํากับติดตาม              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ให้มีคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จตามแผนทีกํ่าหนดไว้  กลุม่นโยบาย
และแผน   จึงได้จัดทําแผนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย               
เขต 1  ขึ้น  เพ่ือรองรับการตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 2.2  เพ่ือกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  

2.3  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  และสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป 
 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 (1)  มีเครื่องมอืในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 157 โรงเรียน และ 2 สาขา 
 (2)  มีเครื่องมือในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (3)  ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของโรงเรียนในสังกัด จาํนวน 157 โรงเรียน                   
และ 2 สาขา 
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 (4)  ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานฯ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 (5)  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
  (1)  จากผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสํานักงานฯ และตามยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบถงึระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
          (2)  จากการติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลระดับสถานศึกษาและระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 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 ประชุมจํานวน  

3 ครั้ง 
6 เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 2 อาทิตย์  
7 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 1 เดือน  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  80,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี : 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ. 

8,300    

1.1 การประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม/ประชุมคณะทํางาน และประชุม
เตรียมการรับผู้ตรวจราชการ จํานวน 1 ครัง้ 

      - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 50 
คน มื้อละ 35 บาท (วันละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

        (50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
1.2 การรับผู้ตรวจราชการและคณะ  ประจําปี
งบประมาณ 2560 

     - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 50 
คน มื้อละ 35 บาท (วันละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

        (50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

1,750 
 
 
 
 

1,750 
 

 

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

 2,400  

1.3 ค่าพิธีการในการประชุมคร้ังละ 400 บาท 
จํานวน 1 ครั้ง (400 บาท x 1ครั้ง) 

  400 

1.4 ค่าวัสดุในการจัดทํารายงานและการ
ประชุม  

   

กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานฯ และตามจุดเน้น สพฐ.  

18,900  

2.1 การประชุมกําหนดผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม/ประชุมคณะทํางาน และประชุม
เตรียมการรับคณะติดตาม สพฐ. 

      - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 
คน มื้อละ 35 บาท (วันละ 1มื้อ ๆ ละ 35 บาท)  

        (60 คน x 35 บาท x 1 มือ) 
2.2 การรับคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล สพฐ. ประจําปีงบประมาณ  
- อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 60 คน วัน

ละ 70 บาท (วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
ประชุม 1 วัน (60 คน x 70 บาท x 1 วัน) 

      - อาหารกลางวัน จํานวน 60 คน ๆ ละ 
80 บาท ประชุม 1 วัน (60คน x80บาท x 1วัน)    

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

2,100 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

4,800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร เป็นค่าถ่าย
เอกสารและเขา้รูปเล่ม เพ่ือเสนอคณะติดตาม 
สพฐ. และผู้เขา้ร่วมประชุม  

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 

2,000 
 

 
 
 

 
    2.4 ค่าพิธีการในการประชุมครั้งละ 400 บาท 
จํานวน 1 ครั้ง (400 บาท x 1 ครั้ง) 
     2.5 ค่าวัสดุในการจัดประชุม 

   
400 

 
 
3,000 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

52,800  

-ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร                        
เป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม จํานวน 330 
เล่ม ๆ ละ 160 บาท  

  
 

52,800 
รวมงบประมาณ 80,000 4,800 70,200 5,000 

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ                                                                     
   1. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ 2560                                                                    
   2. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
หนองคาย เขต 1  ประจําปีงบประมาณ 2561 

 
50 เล่ม 
 
300 เล่ม 

เชิงคุณภาพ    
   1. ระดับคะแนนของผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. ระดับคะแนนของผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

 
ระดับดีเย่ียม 
 
 
ระดับดีเย่ียม 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
8.1  มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือกํากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
8.2 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยงานและสถานศึกษา               

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา ในการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
8.3  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานฯ และตามจุดเน้นของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
มีระดับคุณภาพดีเย่ียม เพ่ือนําผลการประเมินไปเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาต่อไป  
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการศึกษา 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการ 
  จัดการ เรียนรู้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

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

e-mail : 
 rueti.b@gmailcom 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ืองสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ทั้งในสว่นของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานใน
ภารกิจดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเพ่ือให้มีกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานไปสู่เป้าหมายการปฎิรูปการศึกษาที่ชัดเจน คือ การสร้างพลเมืองยุคใหม่ ครูยุคใหม ่
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรูยุ้คใหม ่และการบริหารจัดการใหม่ โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทํา“โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1” 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

2.2  พัฒนาระบบครือข่ายการเรียนรู้และเว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้สําหรับครูผู้เรียนและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 2.3  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จํานวน 186คนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการ
และเพ่ือการเรียนการสอน 
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 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เป็นฐานข้อมูลกลาง 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือขา่ยการปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่าต่อเน่ืองและ
ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
ขั้นตอนการดําเนนิการ 

1.จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการอบรม 
2. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสงักัด 159 โรงเรียน 
ประกอบด้วย Data Management Center (DMC), M-obec,B-obec, 
EMIS และ SchollMisอบรม 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. กํากับติดตาม  
4. สรุปรายงาน ประเมินผล 

มีนาคม-
ตุลาคม2561 

 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart Obec) 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1.จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการอบรม 
3. ประชุมคณะทํางาน 
4. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสงักัด 159 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
จํานวน 159คน และเจ้าหน้าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 50 คน 
5. กํากับติดตาม และประเมินผล 
6. รายงาน ผอ.สพป.นค. 1 

พฤศจิกายน
2560–มีนาคม

2561 

 

3. กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.
หนองคาย เขต 1 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1. เช่าพ้ืนที่แลโดเมน เว็บไซต์ สพป.หนองคาย เขต 1 
2. บํารุงรักษาและดูแล server และระบบเครือข่าย 
3. ปรับปรุงระบบAuthen และอุปกรณ์เครือข่ายสํานักงานเขตพ้ืนที่ให้มี

ประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 
2560– 
กันยายน 
2561 
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
4 กิจกรรมที่ 4 การซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
1. แต่งต้ังคณะทํางาน 
2. ให้การช่วยเหลือโรงเรียนในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่าย 

ตุลาคม 
2560– 
กันยายน 
2561 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
6. งบประมาณ 
 จํานวน 179,340 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

    

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการดําเนินงาน วิเคราะห์และกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน  
- ค่าอาหารว่าง 35บาท x 2 มื้อ x 20 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 x 1 มื้อ x 20 คน 
- ค่าชดเชยค่านํ้ามัน 

9,000   
 
 

1,400 
1,600 

 

 
 
 
 
 

6,000 
2. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้โรงเรียนในสงักัด 
159 โรงเรียนๆละ 1 คน ประกอบด้วย Data 
Management Center (DMC), M-obec,B-
obec,EMIS และ SchollMis อบรม 2 ภาคเรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ผู้เข้าอบรม 159 คน 
คณะทํางาน 20 คน) 
- ค่าอาหารว่าง 35บาทx 179 คน x 4 ครั้ง 
- ค่าอาหาร 80 x 179คน x2 ครั้ง 

53,140   
 
 
 
 
 

24,500 
28,640 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 62,140 - 56,140 6,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec) 

    

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวาง
แผนการดําเนินงาน วิเคราะห์และกําหนด
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1 วัน 20 คน  
- ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน 

9,800   
 
 

1,400 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 x1 มือ้ x20 คน 
- ค่าชดเชยค่านํ้ามัน 

  2,400  
6,000 

2. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Smart Obec
โรงเรียนๆละ 1 คนเจ้าหน้าที่ธุรการของเขต 
กลุ่มๆ 1 คน (ผู้เข้าอบรม 176 คน และ
คณะทํางาน 20 คน) 
  - ค่าวิทยากร 
  - ค่าที่พัก 
  - ค่าอาหารว่าง 35 บาทx 196 คน x 2 ครัง้ 
  - ค่าอาหาร 80 x 196 คน x1 ครั้ง 

37,400  
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

3,000 
13,720 
15,680 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 47,200 5,000 36,200 6,000 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สพป.หนองคาย เขต 1 

    

1. เช่าพ้ืนที่และโดเมน เว็บไซต์ สพป.หนองคาย 
เขต 1 
2. บํารุงรักษาและดูแล server และระบบ
เครือข่าย 
3. ปรับปรุงระบบ Authenและอุปกรณ์เครอืข่าย
สํานักงานเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 

25,000 
 

10,000 
 

35,000 

  
25,000 

 
10,000 

 
35,000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 70,000 - 70,000 - 
กิจกรรมที่ 4 การซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 

    

   - นิเทศ ติดตาม ให้คําแนะนําความช่วยเหลือ
ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

- - - - 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 179,340 5,000 162,340 12,000 

 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวน 186คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็นฐานข้อมูลกลาง 
   3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มีเครือข่ายการ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 

 
จํานวน 186 คน 

เชิงคุณภาพ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีใ่ช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่าต่อเน่ืองและปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผลการ
สอนที่มีประสทิธิภาพและปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 8.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบครือข่ายการเรียนรู้
และเว็บไซต์บริการแหล่งเรียนรู้สําหรับครูผูเ้รียนและบุคลากรทางการศึกษา 
    8.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีเครือข่ายการปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
 



84 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ      กลุ่มอํานวยการ 
ชื่อโครงการ      การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ /เบอร์โทรศัพท ์ 
  1. นายสวัสด์ิ   มูลศร ี  เบอร์โทรศัพท์ 087 238 1513 

2. นางชวนพิศ       ปรีดีวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 087 861 1734 
3. นางสุภาภรณ์     แก้วอาษา เบอร์โทรศัพท์ 085 006 7717 
4. นางปิยะวดี    ไทยชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 093 321 5473 
5. นายสมชัย จันทะคาม เบอร์โทรศัพท์    089 620 9422 

e-mail 
1. phapha1961@hotmail.com 
2. chuanpis_j@hotmail.co.th 
3. noisupapon@gmail.com 
4. piyavadee1@hotmail.com 
5. somchai_chun@hotmail.com 

 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จะใช้กระบวนการในการบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพได้น้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด การจัดการประชุมเพ่ือมอบ
นโยบายและช้ีแจงทําความเข้าใจถือเป็นหลกัสําคัญอีกอย่างหน่ึงในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องและสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่ตรงกัน  
 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทศิทางการจัดการศึกษาในสังกัด 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้และระเบียบใหม่ ๆ มีความ 
เข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.3 เพ่ือเน้นการบริหารจัดการและการมีสว่นร่วม 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 
เชิงปริมาณ 

 1.  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 6 ครั้ง จํานวน 180 คน 
           2. จดัประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผอ. รอง ผอ.สพป.นค.1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ 36 ครั้ง  25 คน 
           3. จัดกิจกรรม 5 ส.  จํานวน 4 ครั้ง 90 คน 



85 
 
           5. ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ งานพิธี งานราชพิธี  

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน  
เชิงคุณภาพ 

           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 2560 – กันยายน 2561  
  3. สรุปรายงานผลการดําเนินการ            กันยายน  2561  
 
5. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2561 
    สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 , โรงเรียนในสังกัด 
 
6. งบประมาณ    
     จํานวน 240,800 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมผู้บรหิารและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 180 คน 6 ครั้ง 
   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 180 x 
70 x 6 ครั้ง 

75,600   
 
 

75,600 

 

2. ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.ผอ. รอง 
ผอ.สพป.นค.1  
และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 25 คน 36 ครั้ง 
 - ค่าอาหาร และ อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 25x 100 x 36 

90,000   
 
 
 

90,000 

 

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

25,200   
 
 

25,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. กิจกรรมวันสําคัญ งานพิธี            
งานราชพิธี 

20,000   
20,000 

 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน 15,000  15,000  
6. ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 15,000   15,000 

รวมงบประมาณ 240,800 - 225,800 15,000 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   - ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา ทีเ่ข้าร่วมประชุมประจําเดือน 
   - รอง ผอ.สพป.นค. 1 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. 
   - บุคลากรมสี่วนร่วมในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. 
   - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ผลิตข่าว/แถลงข่าว และ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับหน่วยงานอ่ืน 
 

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
   - ร้อยละของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประชุม และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้สํานักงานน่าอยู่ 
น่าอาศัย สะอาด  และร่วมกันบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน 
   - ผู้เข้าร่วมประชุมนําความรู้ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแลก 
เปลี่ยน และเขา้ใจการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

8.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8.2 ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวขอ้งมีแนวทางปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและร่วมมือกันขบัเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ประสบผลสาํเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มอํานวยการ 
ชื่อโครงการ    การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์  

1. นายสวัสด์ิ  มลูศรี  เบอร์โทรศัพท์   087-2381513 
2. นางชวนพิศ  ปรีดีวงษ์   เบอร์โทรศัพท์   087-8611734 
3. นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน เบอร์โทรศัพท์   098-2049544 
4. นายสไกรจักร วงศ์นุกูล  เบอร์โทรศัพท์   081-9541358 
5. นายกิณกร  มะตนเด   เบอร์โทรศัพท์   084-3327740 

e-mail 
1. phapha1961@hotmail.com 
2. chuanpis_j@hotmail.co.th 

              3.   sakai2508@hotmail.com 
               4.   kmatonde@gmail.com 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 183 เขตการศึกษา 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545มาตรา 37 โดยมีบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความรู้ต่างระดับกัน 
ยากที่จะเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งและการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับ
กระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ตรงกัน  
โดยกลุ่มเป้าหมายเช่ือมั่น  ศรัทธาและเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือต่อกระแสปฏิรูปการศึกษา   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เห็นความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ กล่าวข้างต้น จึงมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเผยแพร่ภารกิจ
ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1และสถานศึกษาในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 1 

2.3 เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
 



88 
 

3.เปา้หมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

   3.1.1 เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของ สพป.นค.1 ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง 
และเว็ปไซต์ สพป.หนองคาย เขต1 และ สพฐ. สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
            3.1.2 เผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต  E-news สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
   3.1.3 เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้ายประกาศ สํานักงาน จํานวน 5 บอร์ดโดยปรับเปลี่ยน         
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี 
            3.1.4 เผยแพร่ข่าวสารทุกวันทําการ ทางสื่อเสียงตามสายภายในหน่วยงานเวลา 09.00 น.และ
15.00 น. ใช้เวลาช่วงละ 10 นาที  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 บุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผู้เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ
การบริหารงานของหน่วยงาน และดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและมี            
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
4. วิธีการดําเนินการ/ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
5. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะทํางาน 
ดําเนินงานโครงการ 
- จัดทําแผ่นพับพับ 
- จัดรายการวิทยุ/ผลิตข่าวและแถลงข่าว 
- บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
- จัดทําสปอตวิทยุ 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงเสียงตามสายภายใน 
นิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
ประเมินผลโครงการและสรปุรายงานผล 

พ.ย. 60 
พ.ย. 60 

พ.ย.60-ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.60-ก.ย.61 
ก.ย.61 

 

 
5. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนนิการ 
      วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30  กันยายน  2561 
      สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , โรงเรียนในสงักัด 
 
6.งบประมาณ 

จํานวน  35,000 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
รายละเอียดดังน้ี 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จ้างพิมพ์แผน่พันแนะนํา สพป.นค.1 จํานวน 
1,000 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท  

10,000    
10,000 

2. บันทึกภาพกิจกรรม ภาพนิ่งและบันทึกเสียง 5,000   5,000 
3. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000   10,000 
4. ค่าวัสดุ ค่าจัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมของ

หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานประเพณี
และวัฒนธรรมต่าง ๆ 

10,000   10,000 

     
รวมงบประมาณ 35,000 - - 35,000 

 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    - ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของ สพป.        
นค.1 ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง และเว็ปไซต์ สพป.นค.1 และ สพฐ. 
    - เผยแพร่ขา่วสารทางอินเทอร์เน็ท  E-news 
    - เผยแพร่ขา่วสารทางบอร์ด ป้ายประกาศ สํานักงาน จํานวน 4 บอรด์
โดยปรับเปลี่ยนเดือนละ 1 ครั้ง 
    - เผยแพร่ขา่วสารทุกวันทําการ ทางสื่อเสียงตามสายภายในหน่วยงาน 

 
100  

เชิงคุณภาพ 
    - ร้อยละของบุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผูเ้ก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของหน่วยงาน และดําเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ สพป.นค.1  

 
100 

 

8. ผลที่คาดจะได้รับ 
8.1 ข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
8.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดเป็น

หน่วยงานที่สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกําลังใจของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อโครงการ การตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนารับบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  
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1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 62 บัญญัติให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  การใช้จ่าย
งบประมาณ  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา  แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
 การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรใน
ด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  โดยการ
เสนอรายงานเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร  รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good  Governance)  และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จนทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   
 2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทําให้องค์กรได้ข้อมูล
หรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส  และ สามารถตรวจสอบได้          
 3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เน่ืองจากการ
ตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่
สําคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกุม  ลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลด
ปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 
 4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ  ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรพัยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ  เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร  ลดโอกาส
ความร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 
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2.  วัตถุประสงค ์
       2.1 เพ่ือพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
       2.2 เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติ
การ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
       2.3 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สพป. หนองคาย เขต 1 เบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ได้แก่  เงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
       2.4 เพ่ือมั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
ระบบการควบคุมทรัพย์สินมคีวามเพียงพอเหมาะสม  การใช้ประโยชน์รวมถึงความคุ้มคา่การใช้ทรัพย์สิน  
       2.5 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
อย่างเพียงพอ เหมาะสม  การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสถานศึกษามี
ระบบการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม  การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีในสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 
     
ขอบเขตของการตรวจสอบ 
     1.  การตรวจสอบสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตามระยะเวลาท่ี 
สพฐ.กําหนด 
 

เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 
1. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมทาง 
 การเงิน  การบัญชี และรายงานใน
ระบบ GFMIS 
 
2.ตรวจสอบการใช้สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ 
 
 
 

 
- เพ่ือให้มั่นใจว่า  สพป.หนองคาย เขต 1 มรีะบบควบคุมการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  อย่างเพียงพอ เหมาะสม  ตลอดทั้ง
มีข้อมูลประกอบการรายงานที่เช่ือถือได้ และสามารถรายงาน
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งได้ในเวลาที่กําหนด 
 
- เพ่ือให้มั่นใจว่า  สพป.หนองคาย เขต 1 มรีะบบการควบคุม
การปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้านที่เพียงพอ และ
เหมาะสม และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
3.การปฏิบัติงานในระบบงานความรับ
ผิดทางละเมิดและแพ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐาน
การจ่าย 
 

- เพ่ือให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งมีความถูกต้อง โดย 
1.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสาร
หลักฐานซึ่งได้กําหนดไว้ในระบบงาน 
2.จัดให้มีระบบการติดตามการดําเนินงาน เพ่ือหาผู้รับผิดทาง
ละเมิดและแพ่งผู้ผิดสัญญารบัทุน /ลาศึกษา และลูกหน้ีสว่นของ
ราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดําเนินคดี 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือมั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินเพียงพอเหมาะสม ตลอดทั้งมีหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง 
 

5. การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และการควบคุมทรัพย์สิน 
 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. เพ่ือมั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบการควบคุม
ทรัพย์สินถูกต้อง  ตรงตามบัญชี และ ทะเบียน  ตลอดทัง้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
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2.  การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 
 

เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1.  ตรวจสอบการบริหาร 
เงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัติ 

1.1 ความมีประสิทธิภาพ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 การปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปี 
 
    1.3 การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
 
 
  2.  การตรวจสอบการบริหาร
การเงิน  การบัญชี  
 
  
 3. การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และการควบคุมทรัพย์สิน  

 
 
1.  เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษา  มี
การกําหนดกิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา 
2.  เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษามี
ความโปร่งใส  
3.  เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของสถานศึกษา เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  
และเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าด้านการ
บริหารจัดการ 
 
-  เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2. เพ่ือให้ทราบว่าผลการดําเนินงานตาม แผนงาน / งาน / 
โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่กําหนด 
 
-. เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีระบบการควบคุมทาง
การเงินที่รัดกุม   
 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. เพ่ือมั่นใจว่า สพป.หนองคาย เขต 1 มีระบบการควบคุม
ทรัพย์สินถูกต้อง  ตรงตามบัญชี และ ทะเบียน  ตลอดทัง้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
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เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 
 4. ตรวจสอบ เงินรายได้สถานศึกษา  
 
 
5. ตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัว 
และเงินที่สถานศึกษาได้รับทุกกรณี 
 
 6. ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
-  เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบรหิารเงินรายได้
สถานศึกษาได้ถูกต้องตามนัยระเบียบกําหนด 
 
-   เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบรหิารเงินรายหัวได้
ถูกต้องตามนัยระเบียบกําหนด 
 
-   เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษา  สามารถบรหิารเงินที่ได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องตามนัยระเบียบ 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
           2. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
    1. สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี 

   2. ครแูละบคุลากรทางการศึกษา  มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และทําให้ศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  

   3 .โรงเรียนมีความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
 
 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอแผนงาน / โครงการ เพ่ืออนุมัติการดําเนินการ ต.ค.60  
2. แจ้งผู้เก่ียวข้องและสถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้องทราบ พ.ย.60  
3. จัดทําเอกสาร/เครื่องมือดําเนินงาน,กระดาษทําการ/มอบหมาย

บุคลากร/ กําหนดระยะเวลา 
ธ.ค.60         

4. ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน ธ.ค.60-ม.ค.61  
5. ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษาตามปฏิทินที่กําหนด ก.พ.-ก.ค.61  
6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน ก.ค.-ส.ค.61  
7. รายงานผลการดําเนินงาน ก.ย.61  
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ   สถานศกึษาในสังกัดและ สพป.นค.1 
 
6.  งบประมาณ 
 จํานวน  55,360 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
 ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดทําเอกสาร / เครื่องมือดําเนินงาน/กระดาษ
ทําการต่างๆ ในการตรวจสอบ 

งบประมาณ
ส่วนกลาง 

  - 

2.จัดอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีโรงเรียน 
และคณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 
จํานวน 200 คน (1 วัน) แยกเป็น 
 - ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีโรงเรียน  จํานวน  
150 คน 
 - คณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 
จํานวน 50 คน 
 * ค่าเอกสารในการอบรม 200*80 = 16,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง  200 *35 * 2   =  14,000 บาท 

55,360  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14,000 
16,000 

 
 

 
 
 
 

16,000 
 
 

1,200 
6,000 

- ค่าอาหารกลางวัน  200 *80 * 1 =  16,000 
บาท 
- ค่าป้ายอบรม 1,200 บาท 
- ค่าเกียรติบัตร 200*30 = 6,000 บาท 
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรมให้เบิกจาก
โรงเรียนต้นสังกัด 

    

3.ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในกลุม่
เครือข่าย ตามปฏิทินที่กําหนด  โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในและคณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบ
ภายใน ออกตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี จํานวน 40 โรงเรยีน  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง 240*3*3 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,160 

 

4.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน     
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5.การรายงานผลการตรวจสอบดําเนินงานของ
โรงเรียน และ สพป.นค.1 

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

รวม 55,360  32,160 23,200 
รวมงบประมาณ   55,360 

 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการและปรับการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของคณะทํางานเครือข่ายการตรวจสอบภายใน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และ สพป.นค.1 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านบริหารงบประมาณ  

2. ร้อยละสถานศกึษาได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความมัน่ใจในการปฏิบัติงาน และทํา

ให้ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้กลุม่เป้าหมายได้รับการพัฒนา  
    2. โรงเรียนมีความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
8.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
       8.1 หน่วยรับตรวจสามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไประเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
กําหนด ตลอดทั้งใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับหลักการศึกษา  และแนวทางการจัดการศึกษาและ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       8.2 หน่วยรับตรวจมีความเข้มแข็ง มคีวามพร้อมเพ่ือรอการประเมินภายในและการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 
       8.3 เครือข่ายตรวจสอบภายในสถานศึกษา มีความเข้มแขง็ มีความรู้ ความสามารถในการ
ตรวจสอบ รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       8.4 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.หนองคาย เขต 1 มีข้อมูลเพียงพอในการรายงาน สามารถ 
อ้างอิงได้  ตลอดทั้งสามารถรายงานได้ในระยะเวลาที่กําหนด  
       8.5 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการยกระดับในลักษณะมืออาชีพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน 
    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.60-ก.ย.61  
2. เสนองาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.60-ก.ย.61  
3. ติดตาม สรุปผลและรายงาน ต.ค.60-ก.ย.61  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  ตามคําสัง่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  314,600  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดสรรงบประมาณ  314,600    314,600    
1. เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง 

และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปราชการตามคําสั่ง ผอ.สพป. 

    

2. จัดสรรเป็นงบดําเนินงานสําหรับ
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่นอกจาก
ภาระงานปกติและไม่ได้บรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

    

รวมงบประมาณ 314,600  - 314,600   - 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเดินทางไป
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ 
สพฐ. และของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงาน   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โครงการ           ขับเคลื่อนระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นางฉวีวรรณ  โยคิน            เบอร์โทรศัพท ์ 088-5733312 
2. นายคึกฤทธ์ิ วงศ์อารีย์         เบอร์โทรศัพท ์ 089-7116240                            

 e-mail 
tim_crv@hotmail.com. 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  

รัฐบาลมีนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ  ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยเป็นคนมีคุณธรรม ซึ่งการจัด
การศึกษามีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยเฉพาะเน้น
พัฒนากระบวนการคิด ทักษะชีวิต การปลูกฝั่งค่านิยม 12 ประการและประสบการณ์ฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม
อย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัย เพ่ือการวางพื้นฐานการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และเตรียมพร้อมเข้าสู่
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองระดับสูง โลกการงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก            

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ได้เห็นถึงความจําเป็นในการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา  ซึ่งต้องอาศัยบุคคลสําคัญทั้งระดับ
ปฏิบัติการให้บริการ  ระดับบริหารจัดการและระดับการนิเทศ ติดตามกํากับดูแลให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
นักเรียน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ครูแนะแนว และบุคลากรประจําศูนย์เครือข่ายการแนะแนว สพป. หนองคาย    
เขต1 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และมาตรฐานแนะแนวของสถานศึกษา แนวคิดพ้ืนฐานการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทําและการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลงานบริการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนและพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว ระบบช่วยเหลือ

คุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1       
2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา ด้านให้คําปรึกษา 
2.3  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จกัและเข้าใจตัวเองด้านการศึกษาต่อ การอาชีพ การมีทักษะชีวิต และ

ภูมิคุ้มกันที่ดี  
2.4  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว  การบริการแนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1           
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3. เป้าหมาย 
       3.1 เชงิปริมาณ   
                  1) ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและบริการ
แนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและสังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ70   
                   2) ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
ให้คําปรึกษา และหรือจัดทํา/ใช้แผนการเรยีนรู้ที่มีการบูรณาการ การเสริมสร้างทักษะชีวิต ร้อยละ80 
                   3)  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนดเส้นทางการศึกษาต่อสู่
เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว  ตามมติครม. ร้อยละ 100 
                    4)  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ร้อยละ100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
               1) ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและ
บริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและสังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบระดับ
พอใช้ 
               2) ครูประจําช้ัน/ครทูี่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
ให้คําปรึกษาและหรือจัดทํา/ใช้แผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ การเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับดี 
               3)  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนดเส้นทางการศึกษาต่อสู่
เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว  ตามมติครม. ทุกคน 
               4)  นักเรียนมีภูมคิุ้มกันทางสังคม และได้รับการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครอง ทุกคน  

 
4.  วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา
ดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว 
ระบบช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและเสรมิสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน  

1.1 ประชุมวางแผนสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการพัฒนา
ความเข้มแข็งการดําเนินงานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือ 
คุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต 
   1.2 จัดทําแนวทางการให้คําปรึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจในการ
จัดกิกิจกรรมแนะแนวแล้วประสบผลสําเร็จ 
    
 

  มีนาคม  
   2561 

นางฉวีวรรณ  
โยคิน 

นายคึกฤทธ์ิ 
วงศอ์ารีย์  
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา
ดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมที่ 2  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครแูนะ
แนว/ครูที่ปรึกษา/บุคลากรแกนนําทางการแนะแนว 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน  
    2.1  พัฒนาครูแนะแนว 
    2.2  จัดทําแนวทางการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา ที่
รับผิดชอบระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เรื่องการให้คําปรึกษา  

2.3   สร้างแรงบันดาลใจและสรุปถอดบทเรียน 
    2.4   นิเทศ ติดตาม ระบบการแนะแนว ( ประชุมวางแผนการนิเทศ 
ติดตาม  สร้างและจัดทําเคร่ืองมือ  ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  สรุปและ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม) 

  เมษายน 
  2561 

นางฉวีวรรณ  
โยคิน 

นายคึกฤทธ์ิ 
วงศ์อารีย์  

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2561   ถึง  วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561 
 สถานที่ดําเนินการ  สพป. หนองคาย เขต 1  
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  80,500 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ความเข้มแข็งการแนะแนว และเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตในโรงเรียน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและ
จัดทําเอกสารแนะแนวการให้คําปรึกษา จาํนวน 
2 วัน 

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
(25x150x2= 7,500) 
   - ค่าเอกสารแนวทางการให้คําปรึกษา           
25 ชุด  

8,300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา) 
 2.1  กิจกรรมการให้คําปรึกษาและการสรา้งแรง
บันดาลใจในการให้บริการแนะแนวที่ประสบ
ผลสําเร็จเพ่ือพัฒนาครูแนะแนว 
         - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (180 คนx 
70 บาท= 12,600) 
          - ค่าอาหารกลางวัน (80x180 คน 
บาท= 14,400)           
         - ค่าตอบแทนวิทยากรหมู่จํานวน 3 คน 
(600x 6x3 =10,800) 
         - ค่าเอกสารแนวทางการพัฒนาครู 
แนะแนว  (200 บาทx170 ชุด= 34,000)  
         - ค่าพิธีการ 400 

 
 

72,200 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,800 
 
 

12,600 
 

14,400 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 

34,000 
 

                รวมงบประมาณ 80,500 10,800 34,900 34,800 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของครูแนะแนวและและครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมและบริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและ
สังคม และนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
   2. ร้อยละของครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมให้คําปรึกษา 
   3. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนด
เส้นทางการศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว  ตามมติครม. 
   4. ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครอง 

 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ   
   1. ครูแนะแนวและครูที่ปรกึษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมและบริการแนะแนวทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและสังคม และ
นําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบระดับพอใช้    
   2. ครูประจาํช้ัน/ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการให้คําปรึกษา  
   3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายสามารถกําหนดเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่เส้นทางอาชีพด้วยกระบวนการแนะแนว  ตามมติครม. ทุกคน   
   4. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ทุกคน  
 

 
 

 
 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      8.1 ศูนย์เครือข่ายแนะแนว สพป.หนองคาย เขต 1 มีความเข้มแข็งและ ได้รับการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการแนะแนว  
      8.2 ครูแนะแนว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความรู้ ความ
เข้าใจ หลักการ กระบวนการแนะแนวและการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา          
      8.3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   
มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว  
      8.4 นักเรียน ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และสามารถตัดสินใจเลือก
การศึกษาและการอาชีพเพ่ือการมีงานทําด้วยตนเอง 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ    พัฒนาเสริมสรา้งความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 087-2313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์   เบอร์โทรศัพท์ 081-7681611 
3. นางพนมพร  ธาตุไพบูลย์   เบอร์โทรศัพท์ 087-2296658 
4. นายบุญส่ง   ขันทอง   เบอร์โทรศัพท์ 081-9651234 

     e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. tik_yai@hotmail.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 
 เชิงปริมาณ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 ทกุโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
การคัดเลือกองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน และดําเนินงานองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
         3.1.2 ทกุอําเภอ คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับอําเภอ และมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการเสริมสรา้งและส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรนักเรียน เพ่ือ
สร้างความเข้มแขง็ขององค์กรนักเรียนให้เกิดกับทุกโรงเรียนในสังกัดอําเภอ 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.2560  
ถึง 

ก.ย. 2561 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 
 
 

6. งบประมาณ  
จํานวน  34,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

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 (ครูและนักเรียนอย่าง   
ละ 1 คน) รวม 32 คน  รวมทั้งสิ้น 95 คน 

29,550  

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหารกลางวัน  14,200 
   คนละ 150 บาท x 95 คน   
- ค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน 
95 ชุดละ 50 บาท  

  4,750

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน ๆ
ละ 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
ประชุม 
 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/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
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
คณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการนักเรยีน
ระดับอําเภอ 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของคณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
อําเภอมีการทํางานร่วมกัน ประสานการทํางานร่วมกันองค์กรนักเรียนมี
กระบวนการ มีทักษะในการดําเนินงานให้เข้มแข็งตามหลกัการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วม 

 
ร้อยละ 80 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 นักเรียนทกุคนในสังกัด เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
   8.2 องค์กรนักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดําเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วม 
   8.3 องค์กรนักเรียนมีการดําเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไปสู่ความย่ังยืน 
   8.4 องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน อําเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาให้องค์กรมีความย่ังยืนตลอดไป 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ    พัฒนาสุขภาพนักเรียนตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 087-2313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์   เบอร์โทรศัพท์ 081-7681611 
3. นางพนมพร  ธาตุไพบูลย์   เบอร์โทรศัพท์ 087-2296658 
4. นายบุญส่ง   ขันทอง   เบอร์โทรศัพท์ 081-9651234 

   e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. tik_yai@hotmail.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 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียนตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและช่วงวัย  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพให้นักเรียนครบถ้วน  
           2. โรงเรียนมีการทดสอบสมรรถทางกายของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
           3. โรงเรียนทุกโรงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาภาวะโภชนาการและดําเนินการตามโครงการ
นักเรียนไทยสุขภาพดี 

เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนในโรงเรียนมีผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม      
พลศึกษา 
     2.  นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีอัตราการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุและ          
ช่วงวัย 
    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.2560  

ถึง 
ก.ย. 2561 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง  วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ 2561 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน 15,400 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะดําเนินงานเพ่ือจัดทํา
คู่มือการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพนักเรียน สพป.
หนองคาย เขต 1 

10,850  

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

 3,450 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

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
สถานศึกษา เพ่ือมอบหมายหน้าที่ จํานวน 20 
คน คนละ 150 บาท x 1 วัน 

 3,000 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน  
    2.1 ค่าจัดทําเอกสารแบบนิเทศ ติดตาม และ
สรุปผลการนิเทศ 

1,550  

1,550

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและคดัเลือกโรงเรียนที่เป็น 
Best Practice สู่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี 

3,000  

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

  1,500 

2.4 ค่าวัสดุ/เอกสารทํารูปเล่ม/สรปุรายงาน   1,500
รวมงบประมาณ 15,400 - 7,950 7,450

  

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียน
ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสขุภาพดี 

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของนักเรียนมีนํ้าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมี
สมรรถนะทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

 
 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุและช่วงวัย 
 8.2 โรงเรียนทกุโรงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 
 8.3 นักเรียนมพีฤติกรรมรักสะอาดและรักสุขภาพดํารงตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
 8.4 ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนลดลงและหมดไปอย่างถาวร 
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หน่วยงาน    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ     ฝึกอบรมลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายบุญส่ง  ขนัทอง  เบอร์โทรศัพท์ 081-9651234 
2. นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 091-0619146 
3. นางสาวทัศภรณ์  คําหาญ เบอร์โทรศัพท์ 088-2824869 

    e-mail : Tassapron21@gmail.com 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 

ทั้งน้ีเพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุก
ขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง 
และความม่ันคงของประเทศ ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่ง
เสพติดได้ง่าย ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสําคัญที่ต้องเฝ้าระวัง และควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติดและ
สิ่งย่ัวยุต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนเหล่าน้ัน 

การจัดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือ โดยเน้น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกัน
ยาเสพติด กิจกรรมฐานป้องกันภัยยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ และการจัดทําโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตของลูกเสือ การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป็นนโยบายให้มีการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในระบบการศึกษาไทยเป็นการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหน่ึงเป็น
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงช้ัน เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการ
ดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีก
ด้านหน่ึงคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและ ปลูกจิตสํานึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึงจําเป็นที่ต้องเร่งปลูกฝังคุณธรรม 
ให้กับคนในชาติ โดยเริ่มต้ังแต่เด็ก การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพ การศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามท่ีสังคมต้องการ 
เช่น มีลักษณะของผู้นําที่ดี เป็นผู้มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ที่
เหมาะสมกับความต้องการของสังคม กิจกรรมลูกเสือควรเป็นเครื่องมือสําคัญย่ิงในการสร้าง ความเจริญ 
ก้าวหน้า เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการและส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด  
2.2 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการ

ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการป้องกันตนเองให้

ห่างไกลจากยาเสพติด     
2.4 เพ่ือจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต  
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต1 มลีูกเสือต้าน          
ภัยยาเสพติด  จํานวน 28 โรงเรียน ๆ ละ 1 หมู่ ๆ ละ 8 คน รวม  224 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.  โรงเรียนสามารถจัดต้ังหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ จํานวน 28 โรงเรียน                     
คิดเป็นร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 

ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสูตร มีความตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและร่วมต้านภัยยาเสพติดและมีทกัษะในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 61  
2. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน / แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน        

แจ้งโรงเรียน 
มิ.ย.61  

3. ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
     - วิชาลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้านยาเสพติด 
     - วิชาลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด 
     - วิชาลูกเสือกับการสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด 
     - วิชาลูกเสือกับทักษะชีวิตการการป้องกันยาเสพติด 
     - วิชาลูกเสือกับการป้องกันยาเสพติด 
(กิจกรรมฐานต้านภัยยาเสพติด) 
     - วิชาลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
     - ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ (ต้านภัยยาเสพติด) 
     - ลูกเสือกับการจัดทําโครงการ/โครงงาน 
     - ภารกิจลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) 

ก.ค. – ส.ค.
61 

 

4. ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน ก.ย.61  
 
 



113 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 ระยะเวลา  3  วัน  2 คืน 
 สถานที่ดําเนินการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน    -   บาท (รอการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
รายละเอียดดังน้ี : 
 

 

หมายเหตุ   :  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของลูกเสือ - เนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
-  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

 
- ร้อยละ 100 
 
 
- ร้อยละ 100 

 

 

 
 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
1. ค่าอาหาร  
( 250 คน ๆ ละ 8 มื้อ มื้อละ 80 บาท) 

    

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
( 250 คน ๆ ละ 6 มื้อ มื้อละ 35 บาท) 

    

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 20 คน ๆ ละ 600 บาท 3 วัน) 

    

4. ค่าพาหนะ     
5. ค่าป้ายไวนิล (ขนาด กว้าง 1.5 X ยาว 3 เมตร)     
6. ค่าวัสดุฝึกอบรม     
7. ค่าจัดทําเกียรติบัตร      

รวมงบประมาณ - - - - 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 ลูกเสือ มคีวามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหายาเสพติด ตลอกจนมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ที่ตนเองประสบหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง ทําให้ลดปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
ในสถานศึกษา  
 8.2 ลูกเสือ ที่เข้ารับการอบรม มีการพัฒนาที่ดีทางด้านอารมณ์  สังคม สติปัญญา มคีุณลักษณะที่
พึงประสงค์  มภีาวะผู้นํา 
 8.3 ลูกเสือ ได้มีความตระหนักถึงภาระ หน้าที่ การเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน ของตนเอง 

8.3 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก          
ยาเสพติด 
 8.4 เพ่ือจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองใน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ    การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

และลูกจ้าง ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  

1. นางศศิญา  ศรีธนบุตร   เบอร์โทรศัพท์  084-7916899 
          2. นางสาววิริยา มาลายุทธศรี เบอร์โทรศัพท์  096-9537228 

3. นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล เบอร์โทรศัพท์094-2765225 
E-mail 

1. Sasiya.Sritanabut@gmail.com 
2. Viriya.M7@mail.com 
3. De.tonaor@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหส้อดคล้องกับนโยบายพัฒนาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและ
สากลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน เป็นทรัพยากรบุคคล ที่สําคัญย่ิงที่จะขับเคล่ือน
นําไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้ 
 ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน สมควรอย่างย่ิงที่จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลกูจ้างให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ตลอดทั้งระเบียบปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติงาน มีทัศนะ
เจตคติที่ดีต่อวิชาอาชีพจิตบริการ จิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และสมควรได้รับสทิธิและประโยชน์อัน
พึงได้รบ สร้างขวัญกําลังใจเพ่ือทําให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ทางราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้นเพ่ือสนองตอบแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จดุเน้นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 2 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ทกุสายงาน 
2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้าง ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
2.2 มสีมรรถนะและความรอบรู้ นําไปปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

2.3 ยึดมั่นและตระหนักในหลกัธรรมาภิบาล มีจิตบรกิาร มจีิตสาธารณะ มีคุณธรรม จรยิธรรม 
และนําไปประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาสม 
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3. เป้าหมาย 
 

          เชิงปริมาณ 
           - ข้าราชการและลูกจ้าง ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
จํานวน 71 คน ดังน้ี 
     1. ผอ.สพป. , รอง ผอ.สพป.    จํานวน 6 คน 
     2. ผู้อํานวยการกลุ่ม     จํานวน 9   คน 
     3. ศึกษานิเทศก์     จํานวน 10  คน 
     4. ข้าราชการในสํานักงานฯ    จํานวน 26 คน 
     5. ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างช่ัวคราว/ลูกจ้างรายเดือน จํานวน 20  คน 
 
          เชิงคุณภาพ 

- ข้าราชการและลูกจ้าง ในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสํานักงานฯ ให้มีคณุภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล มี
แนวคิดใหมใ่นการให้บริการ 

 
 

4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
 

 ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือวางแผน  
เสนอขออนุมัติโครงการติดต่อประสานงาน  
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประสานส่วนเก่ียวข้องและประชุมการดําเนินงาน  
รายงานผลการดําเนินงาน 
 

1 ตุลาคม 2560- 
30 กันยายน 2561 
 

 

 
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 

 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
 

 

6. งบประมาณ  
  

 จํานวน  314,600 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการ 71 
คน ๆละ 35 บาท เวลา 1 วัน 2 มื้อ (71*35)     
วันแรก 

4,970   
4,970 

 

2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 71 คน 
คนละ 80 บาท เวลา 1 วัน 1 มื้อ (71*80*1)         
วันแรก 

5,680   
5,680 

 

3. ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการ 71 
คน ๆ ละ 50 บาท เวลา 1 วัน 2 มื้อ (71*50*2)   
วันที่สอง-วันที่สาม 

7,100   
7,100 

 

4. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 71 
คน ๆ ละ 200 บาท จํานวน 2 วัน (71*200*2) 

28,400   
28,400 

 

5. ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 36 ห้อง 
ห้องละ 1,000 บาท จํานวน 2 คืน (36*1,000*2) 

72,000   
72,000 

 

6. ค่าพาหนะวิทยากร เที่ยวละ 1,500 บาท 
จํานวน 2 คน (1,500*2) 

3,000   
3,000 

 

7. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 6 ช่ัวโมงๆ ละ 
600 บาท (6*600) 

3,600   
3,600 

 

8. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 71 ชุด 7,160   7,160 
10. ค่าเหมารถในการเดินทาง จํานวน 2 คนั 
คันละ 18,000 บาท จํานวน 3 วัน (2*18,000*3) 

108,000   
108,000 

 

10. ค่าสถานทีจ่ัดอบรม/ห้องประชุม 10,000  10,000  
11. ค่าประกันชีวิตในการเดินทาง จํานวน 71 คน 
คนละ 50 บาท (71*50) 

3,550   
3,550 

 

12. ค่าเบ้ียเลี้ยง 71 จํานวน 2 วัน (80+160) *71 
วันที่สอง+วันที่สาม 

17,040   
17,040 

 

13. ค่าอาหารเย็น จํานวน 71 คนๆละ 300 บาท  
จํานวน 2 มื้อ (71*300*2)  วันที่สอง+วันที่สาม 

42,600   
42,600 

 

15. ของที่ระลกึ 1,500  1,500  
รวมงบประมาณ  314,600  307,440 7,160 

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การปฎิบัติงานตามภารกิจ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามสมรรถนะ ตามวัตถุประสงค์ 

 
ร้อยละ 100 
 

 
 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ข้าราชการและบุคลากรในสาํนักงานทุกคน มีสมรรถนะเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใหมใ่นการ
ปฏิบัติงาน ในการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคณุภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดและวิธีการเสริมสร้างภาพพจน์ของสํานักงานฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารงาน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล ครูดีในดวงใจ   

บุคลากร สพฐ.ดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลทรงคุณค่า  
สพฐ. OBEC  AWARDS 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  
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 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทําโครงการครูดีในดวงใจ บุคลากร สพฐ.ดีเด่น 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ขึ้นทกุปี  เพ่ือสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นที่ศรัทธายอมรับ  เสียสละ และมผีลงานดีเด่น  เพ่ือให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จงึจัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์    

สนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด 
 
3.   เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาลูกจ้าง  ในสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาลูกจ้าง  ในสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกําลงัใจปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน   
 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 1 – 30 ต.ค. 60  
2. ประสานในส่วนที่เก่ียวข้อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 
1– 30 พ.ย. 60  

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 14  พ.ย. 60  -  30  ส.ค. 61  
4. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 1  ต.ค. 60 – 30  ก.ย. 61  
5. รายงานผลการพิจารณา ไป สพฐ.  ภายใน 30 ก.ย. 61  
6. จัดให้ได้รับรางวัล 16  ม.ค. 62  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีในการดําเนินการ 
 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562  
 สถานที่ในการดําเนินงาน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
 

6.  งบประมาณ   
  จํานวน  30,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :   
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 30,000    
จํานวน 30 คน 4 กิจกรรม     
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 4 กิจกรรม     
   (5 คน x 400 บาท x 4 กิจกรรม)  8,000   
2. ค่าอาหารกลางวัน     
   (30 คน x 80 บาท x 4 กิจกรรม)   9,600  
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม     
   (30 คน x 70 บาท x 4 กิจกรรม)   8,400  
4. ค่าพาหนะคณะกรรมการ 30 คน ๆ ละ  

100 บาท 
   

3,000 
 

5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม    1,000 
รวมงบประมาณ 30,000 8,000 21,000 1,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ลูกจ้าง ในสังกัด สพป.นค.1 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับขวัญกําลังใจปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

8.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ     
 

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดได้รับการประกาศเกียรติคุณ  และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เข้ารับรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 
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หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ชื่อโครงการ   พัฒนาและบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายเนาวรัตน์  จาดฤทธ์ิ  เบอร์โทรศัพท์ 080-3564220 
2. นายกริสดา พันธ์ุสมบัติ  เบอร์โทรศัพท์ 081-4717074 

e-mail :  

 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1  มีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด 
แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม 
ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล เท่าเทียมกันตามกฎหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ในการปฏิบัติราชการให้มีประสทิธิภาพ โดยยึดมั่นในการประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและการรักษา ที่กําหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 95 ระบุไว้ว่า 
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย   โดยให้กระทาํโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ 
การจูงใจ หรอืการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสรา้งและพัฒนา เจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับ
หลักปฏิบัติราชการ  
 2.2 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรมมีความประพฤติตนในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี เพ่ือขจัดปัญหา
การทุจริตในวงราชการและลดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   

  อบรมบุคลากรในสํานักงาน  จํานวน  77  คน  เวลา 1 วัน 
3.2 เชิงคุณภาพ   
          ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างย่ังยืน 

 
4. วิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 
ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1   
- อบรมด้านวินัยสําหรับลูกจ้างประจํา/ช่ัวคราว  บุคลากรใน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
จํานวน  1  วัน 

4.1 จัดทําแผนโครงการดําเนินงาน กําหนดวันและสถานทีใ่นการจัดการ
อบรม  

4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน และประสานงานกับวิทยากรและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
4.3 เตรียมการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
4.4 ดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
4.5 ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา 
4.6 สรุปผลการดําเนินงาน 
4.7 รายงานผลการดําเนินงาน 

1 ตุลาคม 
2560 –  
30  กันยายน 
2561 

นายเนาวรัตน์ 
จาดฤทธ์ิ 

นายกริสดา 
พันธ์ุสมบัติ 

และ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

 

5. งบประมาณ 
จํานวน 47,500 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  

รายละเอียดดังน้ี :  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 77 คน จํานวน 
1 วัน  (77x35x2x1) 
2. ค่าอาหารกลางวัน  77 คน จํานวน 1 วัน 
(77x80 x1) 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
5. ค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม,  
เกียรติบัตร 

 
5,390 

 
6,160 
7,200 
8,750 
20,000 

 
 
 
 

7,200 
 
 

 
5,390 

 
6,160 

 
 
 

 
 
 
 
 

8,750 
20,000 

รวมงบประมาณ 47,500 7,200 11,550 28,750 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 
-  ผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการ 

 
ร้อยละ100 

2. เชิงคุณภาพ 
    (1) ลดปัญหาการร้องเรียน  
    (2) ลดปัญหาการกระทําผิดด้านวินัย 
    (3) ลดปัญหาข้อพิพาทและการฟ้องคดีปกครอง 

 
ร้อยละ 95  
ร้อยละ 95  
ร้อยละ 95  

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

8.1  ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการประพฤติและปฏิบัติในราชการครบถ้วนทุกคน 
8.2  ผู้เข้ารับการอบรม มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
8.3  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกที่ดี มีขวัญกําลังใจเพ่ิมมากขึ้น ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน 

เพ่ิมมากขึ้น 
8.4  ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ    สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสง่เสริมความประพฤตินักเรียน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้ 
   อย่างมีคุณภาพ    
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายบุญส่ง  ขนัทอง  เบอร์โทรศัพท์ 081-9651234 
2. นางปิยพร  สิงห์สุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 091-0619146 
3. นางสาวทศัภรณ์  คําหาญ เบอร์โทรศัพท์ 088-2824869 

     e-mail :  
Tassapron21@gmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาเยาวชนในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว   ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต           
มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็นผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ด่ืมสุรา            
สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกมส์ สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยม
เกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา               
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบงานและกิจกรรมแนะแนว ให้คําปรึกษา และฝึกอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียน
และนักศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทําโครงการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพ่ือจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนบูรณาการการดําเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตามกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
 2.2 เพ่ือจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแล
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของเครือข่าย
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานในการคุ้มครอง สงเคราะห์ ส่งเสริมความประพฤติ และช่วยเหลือ
นักเรียน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนประจําอําเภอ 6 อําเภอ      
จํานวน 159 โรงเรียน 

2. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1จํานวน 159 
โรงเรียน ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และส่งเสริมความประพฤติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 ปราศจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทุกเครือข่ายอําเภอ 6 
อําเภอ จํานวน 117 คน สามารถดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7      การ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2546 และคําสั่ง คสช.ที่ 30/2559 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างเหมาะสม   
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตามกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

2. มีศูนย์ประสานงานประจําอําเภอเกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถดําเนินงานได้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2546 และคําสั่ง คสช. ที่ 30/2559 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
 
4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ ม.ค. 61  
2 วางแผนการดําเนินงาน / ประชุม พสน. ทกุอําเภอ จัดต้ังศูนย์

ประสานงานเครือข่ายประจําอําเภอ  
ก.พ.- มี.ค. 61  

3. กําหนด Roadmap แต่ละเครือข่าย พสน. ประจําอําเภอ มี.ค.- เม.ย. 61  
4. ดําเนินการตาม Roadmap เครือข่าย/ เฝ้าระวังปัญหา ส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน 
     - เครือข่ายประจําอําเภอ สรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
     - สรุปผลการดําเนินงานรอบปี ทุกเครืออําเภอ 

เม.ย.- ก.ย. 61  

5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ  ก.ย. 61  
 
 
 



127 
 

ขั้นตอน/แนวทางการดําเนนิงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   1. วางแผนการดําเนินงาน/จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจําอําเภอ 
  2. กําหนด Roadmap การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกับสถานศึกษา โดย
มียุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่เก่ียวข้อง 
  3. ดําเนินการบังคับใช้กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง และเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและย่ังยืน 
  4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
  5. ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
  6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคเพ่ือหาแนวทางและ
วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 5.1 ประชุมจัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจําอําเภอ  
  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561   
  สถานที่ดําเนินการ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       หนองคาย เขต 1 
 5.2 การเฝ้าระวังช่วงเทศกาลต่างๆ และการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน สรุปผลทุกไตรมาส 
  เดือน มีนาคม – กันยายน 2561   
  สถานที่ดําเนินการ  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจําอําเภอ 6 อําเภอ 

1. เครือข่ายอําเภอเมืองหนองคาย 
2. เครือข่ายอําเภอท่าบ่อ 
3. เครือข่ายอําเภอศรีเชียงใหม่ 
4. เครือข่ายอําเภอโพธ์ิตาก 
5. เครือข่ายอําเภอสังคม 
6. เครือข่ายอําเภอสระใคร 

 5.3 สรปุผลการดําเนนิงานทุกเครือข่าย 
  เดือน กันยายน 2561   
  สถานที่ดําเนินการ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       หนองคาย เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จํานวน 119,200  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ประจําอําเภอ  

   

1.1 ค่าอาหาร  
      ( 130 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท) 

 
10,400

  
10,400 

1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      ( 130 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
 1.3 ค่าจัดคู่มือ/เอกสารการอบรม/วัสดุ 

 
9,100
5,000

  
9,100 

5,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 24,500  19,500 5,000

กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังชว่งเทศกาลต่างๆ และ
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน / สรุปผลการ
ดําเนนิงานเครือข่ายอําเภอ ทุกไตรมาส           
(4 ไตรมาส) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจํา
อําเภอ 6 อําเภอ จํานวน 117 คน 

2.1 ค่าอาหาร  
   ( 117 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท       

4 ครั้ง) 
2.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

   ( 117 คน ๆ ละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท      
4 คร้ัง) 

37,440

32,760

  
 
 
 
 
 

37,440 
 

32,760 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 70,200  70,200 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดําเนนิงานทุกเครือข่าย   

3.1 ค่าอาหาร 
     ( 130 คน ๆ ละ 1 มื้อ มือ้ละ 80 บาท) 

 
10,400  

 
10,400  

3.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
     ( 130 คน ๆ ละ 2 มื้อ มือ้ละ 35 บาท) 
3.3 ค่าวัสดุ/ค่าจัดทํารูปเล่มสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

 
9,100 
5,000  

 
9,100 

 
 

5,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 24,500  19,500 5,000
รวมงบประมาณทุกกิจกรรม 119,200  109,200 10,000

หมายเหตุ   :  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
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7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ประจําอําเภอ 
   2. นักเรียนในสังกัดได้รับความคุ้มครอง และส่งเสริมความประพฤติ 
   3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
สามารถดําเนินงานได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนได้อย่างถูกต้อง เข้าใจบทบาทหน้าที่เป็นอย่าง
ดี 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามกฎกระทรวง กําหนด
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2546 
   2. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการการทํางานร่วมกันร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
สามารถดําเนินงานได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
หมวด 7    

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

8.1 นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษา และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศกึษา พ.ศ.2546 
 8.2 จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 8.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติงานในการคุ้มครอง 
สงเคราะห์ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 การ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2546 และคําสั่ง คสช.ที่ 30/2559 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการจัดการพลังงาน ขยะ นํ้าเสีย  

มลพิษทางอากาศและความหลากหลายชีวภาพของสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

1. นายวีรพล สารบรรณ   เบอร์โทรศัพท์ 087-2313189 
2. นางจีรพรรณ  จเรรัชต์   เบอร์โทรศัพท์ 081-7681611 
3. นางพนมพร  ธาตุไพบูลย์   เบอร์โทรศัพท์ 087-2296658 
4. นายบุญส่ง   ขันทอง   เบอร์โทรศัพท์ 081-9651234 

   e-mail 
1. kunning@hotmail.com 
2. tik_yai@hotmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสําคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุ
เน่ืองมาจากประชากรในประเทศมีจํานวนมากข้ึน สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็
คือ ขยะย่อมมีจํานวนมากข้ึนตามไปด้วย จนกระทั่งการกําจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจํานวนขยะ  
ประเทศไทยมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกําจัดอยู่เป็นจํานวนมาก  แม้ว่าในปีหน่ึงๆ ประเทศจะต้องเสีย
งบประมาณเป็นจํานวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
และยังส่งผลให้ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย นํ้าเสีย 
มลพิษทางอากาศ ก่อให้ปัญหาทางด้านชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  แนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้ได้ผล
ระยะยาว โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการท้ิงขยะให้กับเด็ก ๆ ให้พวกเขา
ได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการขยะให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยเริ่มให้นักเรียนรู้จักแยกขยะ
และทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพ่ือให้บรรยากาศเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และขยายผลไปยัง
ชุมชน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสีเขียวและปลอดขยะ เพ่ือลดปัญหาเรื่องขยะและสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนใน
โรงเรียนทุกโรงเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการขยะอย่างถูกวิธีและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยนําแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ ในเร่ืองของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ให้มีความรู้ รู้วิธี
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ โดยมีแนวทางในการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ประโยชน์
จากขยะอย่างสูงสุด  
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ นํ้าเสียในโรงเรียน ชุมชน และลด

พลังงานใช้พลังงานในโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํา

ขยะกลับมาทําประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้าให้สะอาด โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.3  เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และกจิกรรมธนาคารขยะในการ
สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 

 2.4  เพ่ือให้โรงเรียนสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
สามารถเป็นโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

 2.5  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี  โดยมีการรณรงค์
ภายในหน่วยงานให้มีการแยกขยะก่อนทิ้ง  

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1.  โรงเรียนทุกโรงดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดขยะให้
นักเรียน 
 2.  โรงเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีถังขยะครบทุกประเภท 
  เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะครบวงจร นักเรียนมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมโดยการร่วมมือร่วมใจทําให้โรงเรียนปลอดขยะ 

2. นักเรียนมีจิตสํานึกรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดย
แสดงออกทางพฤติกรรมการคัดแยกขยะ จัดการขยะอย่างถูกต้อง 

3. โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น น่าเข้าเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ 
ประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
นิเทศติดตามและประเมินผล สรุปและรายงานผล 
จัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะรักษ์สิ่งแวดลอ้ม (Zero Waste School) 
โดยออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

ต.ค.2560  
ถึง 
ก.ย. 2561 
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม.พ.ศ. 2560 ถึง วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด  สพป.นค.1 
 
6. งบประมาณ 
 จํานวน    -   บาท (รอการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
รายละเอียดดังน้ี : 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผดิชอบ
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน157 คน + คณะทํางาน จํานวน 23 คน 
รวม 180 คน 

 

1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวันประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดอบรม จํานวน 23 
คน ๆ ละ 150 บาท 

1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับผู้เข้าอบรม คนละ 150 
บาท x 180 คน  

 

1.3 ค่าวิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน ๆ ละ 
2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  

 

1.4 ค่าที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 
1,000 บาท จาํนวน 1 คืน 

 

1.5 ค่าพาหนะ /ค่าชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิง  
1.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม/ถ่ายเอกสาร 
1.7 ค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภทใช้ตาม

โครงการฯมอบให้ กลุม่อํานวยการ สพป.
นค.1 ดําเนินการ จํานวน 4 ถังๆละ 
1,500 บาท 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Zero Waste School) โดยออก
ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

 

2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ และ พขร.
รวม 11 คน ๆ ละ 240 บาท x 3 วัน 

 

2.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ,ค่าชดเชย
นํ้ามันเช้ือเพลิง  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหาร
กลางวัน ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 10 คน
คนละ 150 บาท x 2 วัน  

    

2.4 ค่าวัสดุ/เกียรติบัตรฯลฯ จํานวน 200 
แผ่น และจัดทาํเอกสารเกณฑ์การประเมินและ
ผลการประเมนิ 

    

     2.5 เงินรางวัล/สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนที่
เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (Best Practice) 
ที่ประสบความสําเร็จ  จํานวน 3 โรงๆ ละ 
11,000 บาท 

    

กิจกรรมที่ 3 ประเมิน นิเทศ ติดตาม และสรุป
รายงานผลการดําเนินการดําเนินงาน โดยใช้แบบ
เก็บข้อมูลหรือแบบสอบถาม 
3.1  ค่าวัสดุ/จัดทําเอกสารรายงานผล 

    

รวมงบประมาณ - - - - 
 
7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ร้อยละของโรงเรียนดําเนินการตามโครงการทุกโรง 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีพฤติกรรมรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือใน
โรงเรียนการบริหารจัดการขยะจนกลายเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสํานึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง  รู้จักการคัดแยกขยะ  สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน  เพ่ือประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 8.2 นักเรียนมีจิตสํานึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จัก
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน เพ่ือประสานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ชื่อโครงการ   การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ            

นายธีรภพ  วงศ์โยธา          เบอร์โทรศัพท์   087-7713465 
e-mail                  

yoko1399@gmail.com 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  และมีการรายงานให้สาธารณชนได้รับผลการดําเนินงาน 
 ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 256o กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2.3 เพ่ือให้มีการายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสํานักงาน

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. จัดทําสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ต่อคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และเผยแพร่ผลการดําเนินงาน จํานวน 50 เล่ม 
        เชิงคุณภาพ 
         1. กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1  มีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน งาน/โครงการ ของกลุ่มงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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        2.  มีการสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่มปีระสิทธิภาพ 
        3.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มคีวามพึงพอใจในการดําเนินงาน
ของกลุ่มนิเทศ 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. สรุป/รายงานผลการประชุม ก.ต.ป.น. 

 
ตุลาคม 2560 

พฤศจิกายน 2560 
ธันวาคม 2560/

กุมภาพันธ์,พฤษภาคม
,กันยายน 2561 
กันยายน 2561 

 
 

ธีรภพ และ 
คณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน 119,500 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) จํานวน 10 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 20 
คน รวม 30 คน/ 3 ครั้ง 

113,550    

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ     

(1 x 2,000 บาท x 3 ครั้ง)  6,000   
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ     

(9 x 1,600 บาท x 3 ครั้ง)  43,200   
1.3 ค่าชดเชยนํ้ามัน (12,000 บาท x 3 ครัง้)   36,000  

    1.4 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม     
(30 คน x 35 บาท x 3 ครั้ง)   3,150  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    1.5 ค่าอาหารกลางวัน     
(30 คน x 80 บาท x 3 ครั้ง)   7,200  
   1.6 ค่าวัสดุและจัดทําเอกสารประชุม     
(30 คน x 200 บาท x 3 ครั้ง)    18,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 113,550 49,200 46,350 18,000 
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํา
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 
100 เล่ม 

5,950    
 

5,950 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 5,950 - - 5,950 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 119,500 49,200 46,350 23,950 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

   ร้อยละคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และบุคคลากรสํานักงาน เจ้าหน้าที่ได้มีส่วน
ร่วมการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
    1. สพป.นค.1 มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
    2. ได้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      8.1 ได้ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และบุคลากรสํานักงาน เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมการบริหารจัด
การศึกษาทุกภาคส่วน อย่างน้อย 3 ครั้งใน 1 ปีงบประมาณ 
      8.2 ได้มีระบบงานพัฒนาการนิเทศการบริหารงานจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการศึกษาหนองคายเขต 1 
      8.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และได้พัฒนาประสิทธ์ิภาพการเรียนการสอน         
      8.4 ได้เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา ตามระบบ และนโยบายการจัดการศึกษาต่อสาธารณะชน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ     ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้การประเมินแนวใหม่ 

เพ่ือการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์
 1.  นายชาตรี  ราชบัณฑิต       เบอร์โทรศัพท์  095 - 5989923 
 2.  นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์        เบอร์โทรศัพท์  089 - 7116240 
     e-mail :  

Tassapron21@gmail.com 
                  
 
1. หลักการและเหตุผล 

    การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตฐานทุกระดับ กอรปกับอยู่ระหว่างการเสนอร่าง
กฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือที่จะประกาศในโอกาสข้างหน้า และนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศการเปลี่ยนแปลงการประเมินแนวใหม่ 
โดยการประเมินตามกรอบ  ที่กําหนด มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาโดยการใช้เกณฑ์
ประเมินในภาพรวม (Holistic rubric) เป็นการประเมินที่กําหนดและตัดสินผลตามหลักเกณฑ์การตัดสิน
โดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert Judgment)  ซึ่งวิธีการประเมินที่กําหนดในองค์ประกอบการประเมิน
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน หรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบในการ
กําหนดคะแนนประเมินในภาพรวม ซึ่งเป็นผลดีต่อสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายใน 

 จากการเปรียบเทียบบทบาทการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เป็นหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ให้คําช้ีแนะ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่จะนําไปสู่การปรับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองตาม
นโยบายของรัฐดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องกับจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์                     
ที่เปลี่ยนแปลงไป สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะสื่อสาร และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน และระบบการประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดประชุม                   
เชิงปฏิบัติการข้ึน    

 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
แนวใหมใ่ห้ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รบัผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียมการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.3  เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่   
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1  จัดทําเอกสารคู่มือ จาํนวน 300 เลม่ ครบทุกโรงเรียนในสังกัดสาํนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย   
  3.1.2  ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผูร้ับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน  154  คน 
  3.1.3 วิทยากร ประกอบด้วย   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา            
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร  จํานวน  18  คน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ได้ข้อมลูสารสนเทศจากการประเมินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นํามาสู่การ
ปรับปรุงมาตรฐาน เกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีความสมบูรณแ์ละสอดคล้องย่ิงขึ้น  
  3.2.2  ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศึกษานิเทศก์ ผูส้อนและบุคลากรมี
ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีย่ิง  
 
4.  วิธีการดําเนินงาน/ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
ที่ กิจกรรม /รายละเอียด วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน และเชิญประชุม
มอบหมายหน้าที่ 
จัดทําเอกสาร สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
จองสถานที่จัดประชุม /โรงแรม ติดต่อประสานงาน
สถานที่แจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
เชิญประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแขก
ผู้ร่วมงาน 
ดําเนินการจัดประชุม 
สรุปรายงานผล 

6 -10 ธ.ค. 2560  
21-22 มี.ค. 2561 
 
1 -2 พ.ค. 2561 
1 -2 พ.ค. 2561 
3  พ.ค. 2561 
3  พ.ค. 2561 
10 -11 พ.ค. 2561 
11  พ.ค. 2561 

นายคึกฤทธ์ิ 
นายชาตรี 
 
คณะทํางาน 
คึกฤทธ์ิ/ชาตรี 
สพป.
หนองคาย  
เขต1 
วิทยากร 
คณะประเมิน 

 
6.  งบประมาณ   
   จํานวน  157,900.- บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
รายละเอียดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม  การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมองค์
ความรู้การประเมินแนวใหม่เพ่ือการพัฒนาระบบ 
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ผู้บริหาร,ครูและวิทยากร จํานวน 320  คน) 
- ค่าพาหนะเดินทาง   
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม (320X25X4) 
- ค่าค่าอาหารกลางวัน  (320X80X2) 
- ค่าเอกสาร (320 X 60) 
- ค่าสรุปรายงานผล  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  (15 X 600) 

 
 
 

157,900 

 
 

 
 

- 
- 
-  
- 
- 

 9,000 

 
 

 
 

45,000 
32,000 
51,200  

- 
- 
- 

 
 

 
 

- 
- 
-  

19,200 
1,500 

- 
รวมงบประมาณ 157,900  9,000 128,200 20,700 

 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2. ร้อยละของผู้บริหาร ครผูู้สอนสามารถจัดทําแบบรายงาน/
โครงการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ 

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีความพร้อมรบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
 

 
ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (รุ่นแรก) ได้
ระดับดีขึ้นไป 

 

8.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายได้รับการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์
การประเมินแนวใหม่และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1  สามารถนําความรู้ไปดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 8.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย  เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่สามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน    
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการประชุมทางไกลเพ่ือการสื่อสารกับโรงเรียนในสังกัด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์

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

e-mail : 
 rueti.b@gmailcom 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ืองสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 จึงพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ทั้งในสว่นของสํานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดการประชุมทางไกลด้วยภาพและ
เสียงเป็นเทคโนโลยีรูแบบหน่ึงที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที ่ทันสมัย รวดเร็ว มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เป็นช่องทาง
หน่ึงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดช่วยในการลดต้นทุน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ิมความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ลดค่าใช้จา่ยต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการประชุม 
แต่ละคร้ัง ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจึงได้จัดทํา“โครงการพัฒนา
ระบบการประชุมทางไกลเพ่ือการสื่อสารกับโรงเรียนในสังกัด” 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงกับโรงเรียนในสังกัด 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประชุมทางไกลด้วยเสียงซึ่งสารมารถเช่ือมต่อกับระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  กลุ่มเครือขา่ยสถานศึกษาจํานวน 15 กลุม่เครือข่าย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบการประชุมทางไกล และสามารถขยายผล           
สู่โรงเรียนในสงักัด 
 2.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงต้นทุนตํ่า 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดประชุมทางไกล กับกลุม่เครือข่ายและโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.  ลดเวลาและเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับโรงเรียนในสังกัดในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม 
 3.  ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประชุมแต่ละคร้ัง เช่น ค่าอาหาร และค่าเดินทาง 
 4.  ลดความเสีย่งที่เกิดขึ้นระหว่างการได้ทาง 
 

4. วิธีดําเนนิการ/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ศึกษาและรวบรวมการทํางานของระบบ 
ออกแบบการทํางานของระบบ 
ทดสอบการใช้งาน 
จัดทําคู่มือการใช้งาน 
อบรมการใช้งานให้กับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ  

ม.ค.- ก.ย. 
2561 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2561 

สถานที่ดําเนินการ  สพป.หนองคาย เขต 1 
6. งบประมาณ 
 จํานวน  70,900 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียมการ             
วางแผนการดําเนินงาน วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ จํานวน  1 วัน 15 คน  

8,300    

   - ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 2 มื้อ x 15 คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน 80 x 1 มื้อ x 15 คน 
   - ค่าชดเชยค่านํ้ามัน 

  1,050 
1,200 

 
 

6,050 
2. ค่าโปรแกรมและค่าติดต้ังระบบ 35,000   35,000 
3. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา 15 กลุ่มเครือข่าย ๆ ละ 2 คน 
เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 คน       
(ผู้เข้าอบรม 35 คน คณะทํางาน 50 คน)  
จํานวน 1 วัน 

27,600    

   - ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ 
   - ค่าอาหาร 80 บาท x 50 คน  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารคู่มือ เป็นค่าถ่าย
เอกสารและทํารูปเล่ม จํานวน 50 เล่มๆ ละ            
30  บาท 

  
 
 
 
 

3,500 
4,000 

 

 
 
 
 

1,500 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (Router สายแลนด์ 
อุปกรณ์เข้าหัวสาย) 
  - ค่าวิทยากร 

  
 

3,600 

 15,000 

     

รวมงบประมาณ 70,900 3,600 9,750 57,550 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   1. กลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษาจํานวน 15 กลุ่มเครือข่าย และบุคลากรสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบ
การประชุมทางไกล และสามารถขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด 
   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามีระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพ
และเสียงต้นทนุตํ่า 

 
จํานวน 35 คน   

เชิงคุณภาพ 
   1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคายเขต 1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดประชุมทางไกล กับกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียน
ในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ลดเวลาและเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับโรงเรียนในสังกัดในการเดินทางมาเข้า
ร่วมประชุม 
   3. ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประชุมแต่ละคร้ัง เช่น คา่อาหาร และคา่เดินทาง 
   4. ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการได้ทาง 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบการประประชุมทางไกล
ที่มีประสิทธิภาพ 
 8.2 สามารถลดเวลาและเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับโรงเรียนในสังกัดในการเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุม 
 8.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประชุมแต่ละคร้ัง เช่น ค่าอาหาร และค่าเดินทาง 
 8.4 สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการได้ทาง 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ      กลุ่มอํานวยการ 
ชื่อโครงการ      การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ /เบอร์โทรศัพท ์ 
                 1. นายสวัสด์ิ   มูลศร ี  เบอร์โทรศัพท์ 087-2381513 
        2. นางชวนพิศ       ปรีดีวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ 087-8611734 
        3. นางสุภาภรณ์     แก้วอาษา เบอร์โทรศัพท์ 085-0067717 
        4. นางปิยะวดี     ไทยชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 093-3215473 
                 5. นายสมชัย จันทะคาม เบอร์โทรศัพท์    089-6209422 
e-mail 

1. phapha1961@hotmail.com 
2. chuanpis_j@hotmail.co.th 
3. noisupapon@gmail.com 
4. piyavadee1@hotmail.com 
5. somchai_chun@hotmail.com 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จะใช้กระบวนการในการบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพได้น้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด การจัดการประชุมเพ่ือมอบ
นโยบายและช้ีแจงทําความเข้าใจถือเป็นหลกัสําคัญอีกอย่างหน่ึงในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องและสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่ตรงกัน  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทศิทางการจัดการศึกษาในสังกัด 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้และระเบียบใหม่ ๆ มีความ 
เข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

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

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. จัดประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จํานวน 30 คน 6 ครั้ง 
           2. จัดกิจกรรม 5 ส.  จํานวน 2 ครั้ง 90 คน 
           3. ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ งานพิธี งานราชพิธี 12 คร้ัง 

 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน  
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เชิงคุณภาพ 
           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 2560 – กันยายน 2561  
  3. สรุปรายงานผลการดําเนินการ            กันยายน  2561  
 
5. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2561 
    สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 , โรงเรียนในสังกัด 
 
6. งบประมาณ    
     จํานวน 60,200 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา จาํนวน 30 คน 6 ครั้ง 
   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 x 
70 x 6 ครั้ง 

12,600   
 
 

12,600 

 

2. การจัดกิจกรรม 5 ส. จํานวน 90 คน 
2 ครั้ง 
  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  90 x 
70 x 2 ครั้ง 

12,600   
 
 

12,600 

 

3. กิจกรรมวันสําคัญ งานพิธี            
งานราชพิธี 

5,000   
5,000 

 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน 15,000  15,000  
5. ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 15,000   15,000 

รวมงบประมาณ 60,200 - 45,200 15,000 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   - ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา ทีเ่ข้าร่วมประชุมประจําเดือน 
   - รอง ผอ.สพป.นค. 1 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. 
   - บุคลากรมสี่วนร่วมในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. 
   - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ผลิตข่าว/แถลงข่าว และ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับหน่วยงานอ่ืน 
 

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
   - ร้อยละของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประชุม และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้สํานักงานน่าอยู่ 
น่าอาศัย สะอาด  และร่วมกันบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน 
   - ผู้เข้าร่วมประชุมนําความรู้ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแลก 
เปลี่ยน และเขา้ใจการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

8.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8.2 ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวขอ้งมีแนวทางปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและร่วมมือกันขบัเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ประสบผลสาํเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มอํานวยการ 
ชื่อโครงการ    การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท ์  

1. นายสวัสด์ิ  มลูศรี  เบอร์โทรศัพท์   087-2381513 
2. นางชวนพิศ  ปรีดีวงษ์   เบอร์โทรศัพท์   087-8611734 
3. นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน เบอร์โทรศัพท์   098-2049544 
4. นายสไกรจักร วงศ์นุกูล  เบอร์โทรศัพท์   081-9541358 
5. นายกิณกร  มะตนเด   เบอร์โทรศัพท์   084-3327740 

e-mail 
1. phapha1961@hotmail.com 
2. chuanpis_j@hotmail.co.th 

              3.   sakai2508@hotmail.com 
              4.   kmatonde@gmail.com 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 183 เขตการศึกษา 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545มาตรา 37 โดยมีบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความรู้ต่างระดับกัน 
ยากที่จะเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งและการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับ
กระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ตรงกัน  
โดยกลุ่มเป้าหมายเช่ือมั่น  ศรัทธาและเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือต่อกระแสปฏิรูปการศึกษา   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เห็นความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ กล่าวข้างต้น จึงมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเผยแพร่ภารกิจ
ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1และสถานศกึษาในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 1 

2.3 เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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3.เปา้หมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

             3.1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวารสารข่าว สพป.นค.1 จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 500 ฉบับ 
    3.1.2 เพ่ิมจํานวนนักประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ในสังกัด สพป.นค.1 

     3.2  เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 บุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผู้เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ
การบริหารงานของหน่วยงาน และดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2.2 องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ         
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
4. วิธีการดําเนินการ/ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
5. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะทํางาน 
ดําเนินงานโครงการ 
- จัดทําวารสาร 
- จัดทําวีทีอาร์ สพป.นค.1 
- อบรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
โรงเรียน ละ 1 คน 
- นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ 
ประเมินผลโครงการและสรปุ
รายงานผล 

พ.ย. 60 
พ.ย. 60 

พ.ย.60-ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.60-ก.ย.61 
ก.ย.61 

 

 
5. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , โรงเรียนในสังกัด 
 
6. งบประมาณ 

จํานวน  93,100 บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
รายละเอียดดังน้ี 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จ้างพิมพ์วารสารข่าว สพป.นค.1 จํานวน 4 
ครั้ง ๆ ละ 500 ฉบับ ๆ ละ 33 บาท  

62,000    
62,000 

2. ค่าจ้างทําวีทีอาร์ บรรยายสรุปผลงาน สพป.
นค.1 

5,000    
5,000 

3. อบรมนักประชาสัมพันธ์โรงเรียน จํานวน     
158 โรงเรียน จํานวน 1 วัน 

    

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 158 คน ๆ ละ 
70 บาท 

12,640   
12,640 

 

    - ค่าอาหารกลางวัน 158 คน ๆ ละ 80 บาท 11,060  11,060  
    - ค่าวัสดุ 158 คน  2,400   2,400 

     
รวมงบประมาณ 93,100 - 23,700 69,400 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    - ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของ 
สพป.นค.1 ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง และเว็ปไซต์ สพป.นค.1 และ 
สพฐ. 
    - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางวารสารข่าว สพป.นค.1 

 
ร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ 
    - ร้อยละของบุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผูเ้ก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของหน่วยงาน 
และดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ สพป.
นค.1 

 
ร้อยละ 100 

 

8. ผลที่คาดจะได้รับ 
8.1 ข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
8.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดเป็น

หน่วยงานที่สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกําลังใจของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน 
    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 
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4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.60-ก.ย.61  
2. เสนองาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.60-ก.ย.61  
3. ติดตาม สรุปผลและรายงาน ต.ค.60-ก.ย.61  
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 
 สถานที่ดําเนินการ  ตามคําสัง่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งบประมาณ 
 จํานวน  857,200  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังน้ี :  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดสรรงบประมาณ  857,200  857,200  
1. เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง 

และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปราชการตามคําสั่ง ผอ.สพป. 

    

2. จัดสรรเป็นงบดําเนินงานสําหรับ
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่นอกจาก
ภาระงานปกติและไม่ได้บรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

    

รวมงบประมาณ 857,200  - 857,200 - 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเดินทางไป
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ 
สพฐ. และของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



    
 

 

ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

กระบวนการนาํแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก            
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์และจัดทํา
แผนปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจําปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสดุปีงบประมาณ 
  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 โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์   
  2. จัดการประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนฯ เพ่ือรับทราบนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
  3. ประชุมทําความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษารับทราบนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาจัดทํากิจกรรม/โครงการเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ต่อไป 
  4. ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียน ครูและการจัดการเรียนสอน โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งต้องประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องมีการ
ทบทวนการดําเนินงานเพ่ือให้แผนประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้  

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ที่  632 / 2560 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
............................................. 

 

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามกลยุทธ์ และจุดเน้น  
นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1  

 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
กลยุทธ์และจุดเน้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 

 1.  คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 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     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 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 2561 ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
      
    
           / 2. คณะทํางาน ... 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

2 
 

 

2. คณะทํางานจัดทําร่างแผน และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 
2.1  นายมติชน  มูลสูตร             ประธานคณะทํางาน 
   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
2.2  น.ส.ฤตินันท์  บุญกอง ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คณะทํางาน 
2.3  นางพรรณี  หินวรรณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 

 2.4  นางภัทราพร  กองแก้ว   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 2561  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดที่ 1 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จ 
 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และรายงานผล         
ให้ทราบต่อไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่   13    เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2560 
 
 

(นายอภิชัย  ทํามาน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 


