


คํานํา 
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ในแผนปฏิบัติการประจําปีฉบับน้ี จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด ผู้เก่ียวข้องทุกคนใช้เป็นกรอบ
และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย              
ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เขตบริการการศึกษา 
 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1 รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน            
6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม อําเภอโพธ์ิตาก และ
อําเภอสระใคร 
 

    ภาพแสดงเขตบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ต้ังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต้ังอยู่ที่บริเวณ ศูนย์ราชการ ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร 0-4241-1332, 0-4241-2691, 0-
4246-5318 และโทรสาร 0-4241-1294 Email : rueti.b@hotmail.com (webmaster) เว็บไซต์ 
www.nkedu1.go.th 
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ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา  
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จํานวน 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอสังคม 
อําเภอโพธ์ิตาก และอําเภอสระใคร มีจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ี 
 
          ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2561 
 
ตารางที่ 1  จํานวนโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
              จําแนกตามระดับที่เปิดสอน  

 

ระดับทีเ่ปิดสอน จํานวนโรงเรียน (โรง) 
อนุบาล - ประถมศึกษา 120 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 26 
ประถมศึกษา 13 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 1 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

รวมทั้งสิน้ 159 
 

ตารางที่ 2  ขนาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
               จาํแนกตามจํานวนนักเรียน  
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 120 คนลงมา 100 
ขนาดกลาง 121-600 คน 56 
ขนาดใหญ ่ 601-1,500 คน 2 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป 1 

รวมทั้งสิน้ - 159 
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ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
               จาํแนกตามระดับที่เปิดสอน  
 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง 
อนุบาล 1 144 127 271 28 
อนุบาล 2 977 932 1909 153 
อนุบาล 3 1,133 1,036 2,169 154 

รวมก่อนประถมศึกษา 2,254 2,095 4,349 335 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,339 1,273 2,612 174 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,251 1,208 2,459 173 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,334 1,241 2,575 174 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,395 1,254 2,649 176 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,404 1,307 2,711 176 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,440 1,429 2,869 175 

รวมประถมศกึษา 8,613 7,712 15,875 1,048 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 377 279 656 33 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 367 355 722 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 331 309 640 34 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,075 943 2,018 103 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 22 36 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 12 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 16 23 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 50 78 3 

รวมนักเรียนทัง้สิ้น 11,520 10,800 22,320 1,489 
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ตารางที ่4  จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
               ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

 

อําเภอ จํานวน
โรงเรียน ผู้อํานวยการ ข้า 

ราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ท้ังสิ้น 

เมืองหนองคาย 56 44 432 4 17 20 102 56 
ท่าบ่อ 34 29 260 0 13 10 74 34 
ศรีเชียงใหม่ 21 18 127 4 3 1 24 21 
สังคม 21 16 150 0 7 5 12 21 
สระใคร 17 15 150 0 7 2 26 17 
โพธ์ิตาก 10 7 69 0 1 1 13 10 

รวม 159 129 1188 8 48 39 251 159 
 

 
ตารางที่ 5  จํานวนบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 
ผู้อํานวยการ 1 
รองผู้อํานวยการ 4 
ศึกษานิเทศก์ 16 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 40 
ลูกจ้างประจํา 11 
ลูกจ้างช่ัวคราว 6 
แม่บ้าน 1 
ยาม 2 

รวมทั้งสิน้ 81 
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ข้อมูลทางการศึกษาเชิงคณุภาพ ปีการศึกษา 2560 

 

   ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประกอบด้วยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผล
การทดสอบสรุปได้ ดังน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 
2560 ของนักเรียนในสังสัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ 2,010 คน จาก 154 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 37.05 
เรียงลําดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉล่ียสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ภาษาไทย (x̄ = 44.33) วิทยาศาสตร์ (x̄ = 37.83) 
คณิตศาสตร์ (x̄ = 34.60) และภาษาอังกฤษ (x̄ = 31.44) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ   
คะแนนเฉลี่ย 39.79 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1คะแนนเฉลี่ยรวม 37.05 
ซึ่งในทุกรายวิชาต้องพัฒนาเร่งด่วน เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ โดยเรียงลําดับผลต่าง
คะแนน ดังน้ี ภาษาอังกฤษ (-4.90) คณิตศาสตร์ (-2.52) ภาษาไทย (-2.25) และวิทยาศาสตร์ (-1.29) 
 พิจารณาเป็นรายวิชาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าปีการศึกษา 2559 (มีพัฒนาการ 0.65) สําหรับ 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าปีการศึกษา 2559 (ค่าพัฒนาการ -7.86 , -3.31 และ -2.38 ตามลําดับ) 
เมื่อดูแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยจากปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 มีค่าลดลง (แผนภูมิ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

- 6 - 

 
แผนภูมิ 1 คะแนนเฉล่ียและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–Net) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 - 2560 
  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนในสังสัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
นักเรียนเข้ารับการทดสอบ 460 คน จาก 28 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชามีคะแนน
เฉลี่ย 30.74 เรียงลําดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉล่ียสูงไปหาตํ่า ดังนี้ ภาษาไทย (x̄ = 44.74) วิทยาศาสตร์ 
(x̄ = 29.88) ภาษาอังกฤษ (x̄ = 27.01) และคณิตศาสตร์ (x̄ = 21.32) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ   
คะแนนเฉล่ีย 34.33 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 30.74 
และในทุกรายวิชาต้องพัฒนาเร่งด่วน เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ โดยเรียงลําดับผลต่าง
คะแนน ดังน้ี คณิตศาสตร์ (-4.98) ภาษาไทย (-3.55) ภาษาอังกฤษ (-3.44) และวิทยาศาสตร์ (-2.41) 
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ปี 2558 43.03 48.03 41.10 41.74 36.54

ปี 2559 41.34 52.19 37.91 40.21 30.79

ปี 2560 37.05 44.33 34.60 37.83 31.44

คา่พฒันาการ -4.29 -7.86 -3.31 -2.38 0.65

เฉล่ียรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
กลุ่ม
สาระ 

(คะแนนเฉลี่ย) (ค่า

39.79 
46.58 

37.12 39.12 
36.34 
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 พิจารณาเป็นรายวิชาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2559 (มีพัฒนาการ 2.77 และ 0.44 ตามลําดับ) สําหรับ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าปีการศึกษา 2559 (ค่าพัฒนาการ -1.82 และ -2.49 ตามลําดับ) เมื่อดู
แนวโน้มคะแนนเฉล่ียจากปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา2560 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แนวโน้มลดลง สําหรับวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (แผนภูมิ 2) 
 

แผนภูมิ 2 คะแนนเฉล่ียและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบทางการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)           
ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนในสังสัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นักเรียนเข้า
รับการทดสอบ 15 คน จาก 1 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉล่ีย 30.54 
เรียงลําดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ภาษาไทย (x̄ = 49.40) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (x̄ = 32.80) วิทยาศาสตร์ (x̄ = 27.98) ภาษาอังกฤษ (x̄ = 22.17) และคณิตศาสตร์ (x̄ = 20.33) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ   
คะแนนเฉล่ีย 33.23 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 30.54 
รายวิชาภาษาไทยคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (0.15) รายวิชาที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน เน่ืองจากมี
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ปี 2558 34.67 41.91 27.41 34.19 26.46

ปี 2559 33.65 41.97 23.81 31.70 26.57

ปี 2560 30.74 44.74 21.32 29.88 27.01

คา่พฒันาการ -2.91 2.77 -2.49 -1.82 0.44

เฉล่ียรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

34.3
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กลุ่ม
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การ

(คะแนนเฉลี่ย) (ค่า
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คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ (-6.14) คณิตศาสตร์ (-4.21) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (-1.90) และวิทยาศาสตร์ (-1.39) 
 พิจารณาเป็นรายวิชาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ส่วนใหญ่คะแนนเฉล่ียสูงกว่า           
ปีการศึกษา 2559 (มีพัฒนาการ) โดยเรียงลําดับวิชาที่มีพัฒนาการจากมากไปไปน้อย ดังน้ี ภาษาไทย (5.56) 
คณิตศาสตร์ (1.28) ภาษาอังกฤษ ( 0.83) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (0.80) สําหรับวิทยาศาสตร์
ต้องพัฒนา เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าปีการศึกษา 2559 และตํ่ากว่าระดับประเทศ (แผนภูมิ 3) 
 

 

แผนภูมิ 3 คะแนนเฉล่ียและค่าพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ท่ีมา : รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา 
2560 ผลการประเมินของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
นักเรียนเข้ารับการประเมิน 2,003 คน จาก 152 โรงเรียน คะแนนเฉล่ียรวมทุกด้าน 43.18 สําหรับรายด้าน 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยคะแนน ดังน้ี ด้านความสามารถทางภาษา (x̄ = 49.94) ด้านการใช้เหตุผล (x̄ = 43.99) 
และด้านการคํานวณ (x̄ = 35.63) 
 เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียคะแนนระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมเฉล่ียทุกด้านระดับประเทศ        
คะแนนเฉล่ีย 45.28 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 
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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

ปี 2560 30.54 49.40 20.33 27.98 32.80 22.17

คา่พฒันาการ 1.64 5.56 1.28 -0.30 0.80 0.83

เฉล่ียรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษกลุ่มสาระ 

การ

(คะแนนเฉลี่ย) (ค่าพัฒนาการ)
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24.53
29.37 34.70 

28.31
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43.18 ซ่ึงทั้ง 3 ด้านต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียต่ํากว่าประดับประเทศ ดังน้ี ด้าน
ความสามารถทางภาษา (-2.73) ด้านการคํานวณ (-2.12) และด้านการใช้เหตุผล (-1.32) 
 พิจารณาในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ด้านการคํานวณ และด้าน
ความสามารถทางภาษา คะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เล็กน้อย (มีพัฒนาการ) โดยด้านการคํานวณ  
มีค่าพัฒนาการ สูงกว่าด้านความสามารถทางภาษา (0.60 และ 0.30 ตามลําดับ) สําหรับด้านการใช้เหตุผล  
ต้องพัฒนาเน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียต่ํากว่าปีการศึกษา 2559 และต่ํากว่าระดับประเทศ  (แผนภูมิ 4) 
 
 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียและค่าพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
             ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   
             เขต 1 ปีการศึกษา 2558 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ท่ีมา : รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 - 2560 
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เฉล่ียรวม
ดา้นความสามารถ

ทางภาษา
ดา้นคาํนวณ ดา้นการใชเ้หตุผล
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

(คะแนนเฉลี่ย) 
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37.75 
45.31 
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ส่วนที่ 2   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
--------------------- 

 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 
 

วิสัยทัศน ์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ให้มีความรู้ ทกัษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มทีักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสขุภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยําทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 



 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ในทกุมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสํานักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. สํานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ี
ประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

  เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 

   นโยบายนโยบายของของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 11  
 

วิสัยทัศน ์
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดได้รับ
การพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และผู้รับบริการ 

5. บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม                
เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าประสงค ์

1.  ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะท่ี
เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ 

4.  หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการ
บริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร 

 
ค่านิยมองค์กร 

 ย้ิมง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 
 
นโยบาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

  เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เป้าประสงค ์

1.1 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.2 เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 
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2. ประเด็นกลยุทธ ์
2.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืน้ที่ชายแดน  

2.1.1  ตัวชี้วัด 
(1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2)  ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย 

การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของ
ท้องถิ่น 

(3)  ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

    2.1.2  แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-

2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเริ่มใช้         
6 ยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 

ทักษะอาชีพ และการมีงานทําในพ้ืนที่ชายแดน และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
พ้ืนที่ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ           
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่ชายแดน 

   ทั้งน้ีดําเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
2.2.1   ตัวชี้วัด 

1) จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

2)  จํานวนผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ      
และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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3)  การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ชายแดน ได้รับการปรับปรุง
และมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

4) ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
2.2.2   แนวทางการดําเนินการ 

1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
ชายแดน 

2)  พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา  
ที่ 2 

3)  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคม
พหุวัฒนธรรม  

 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. เป้าประสงค ์
1.1 ผู้ เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี 
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 

1.2 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
 ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

1.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
 ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ 
 มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

1.4 ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้าน  
ที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือ
ความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจําเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

1.5 ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ 
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
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2. ประเด็นกลยุทธ ์
2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา (Career Education) 
2.1.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง
รับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมี
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2) ปรับปรุงหลักสตูรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน 
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่  

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความ
ต้องการจําเป็นเฉพาะของผู้ เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ 
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2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
บูรณาการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนมีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนด 

2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ       
ด้านวิชาการ นําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.3.1 ตัวชี้วัด 

1) ด้านผู้เรียน 
(1)  ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

(2)  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
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(3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการ   
 อ่าน 

(4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
(5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จําเป็นด้านการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จําเป็นด้านการรู้

เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
(7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จําเป็นด้านการรู้

เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
(8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 
(11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

(12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านต้ังแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

(13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

2) ด้านสถานศึกษา 
(1)  ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2)   ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
(3)  ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ             

5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(4)   ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่

หลากหลาย 
4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดู

เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็ก

ก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จําเป็น 3 ด้าน  

1. การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
 2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
 3. การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ

ของ STEM ศึกษา 
11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้

ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต้ังคําถาม  
 2. ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 3. ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
 4. ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
 5. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ 
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13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมนิผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 

18) พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม 

2.4 พัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
2.4.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

2.4.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ ตนเองถนัด  เ พ่ือ เต รียมความพร้อม ก่อนเ ข้าสู่
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน (SDGs) เพื่อ
สร้างเสริมคณุภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.5.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     
อย่างย่ังยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

2.5.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม 

สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน(Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 

2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียนรวม  
2.6.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียนรวม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับการพัฒนา
ด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี  เป็นต้น 

2.6.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษเรียนรวม ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
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3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
5) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
ดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ   

7) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

9) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

10) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

12) จัดให้มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ 

13) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต 
พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

14) สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทําผัง
บริเวณ จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  

15) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

16) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

17) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะ
แนวให้มีประสิทธิภาพ 

18) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
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2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นํา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.7.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
2.7.2 แนวทางการดําเนินการ 

1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook 
ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 

 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.  เป้าประสงค ์
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
2. ประเด็นกลยุทธ ์

2.1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ตัวชี้วัด 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจําเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

2.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) ศึกษาวิ เคราะห์  ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

2) กําหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
จัดทําหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด 

4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

6) ส่ง เสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเ รียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  

8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) 

11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี
ความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบ         
คละช้ัน 

12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

2.2 นํา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
2.2.1  ตัวชี้วัด 

ร้ อยละของบุคลากรในสั ง กัดที่ พัฒนาตนเองผ่ านระบบ  Digital 
Technology  

2.2.2 แนวทางการดําเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบ Digital Technology 
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นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
     เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

1.  เป้าประสงค ์
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ

กัน และลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา 
2. ประเด็นกลยุทธ ์

2.1  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัด  
 การศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของพืน้ที่ 
2.1.1 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

นํามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัย
เรียน (0-6 ปี)  

3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ 

4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

5) สถานศึกษาจัดทําฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เช่ือมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

2.2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรยีน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
2.2.1 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่
กําหนด  

2.2.2 แนวทางการดําเนินการ  
 ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่

กําหนด 
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   2.3  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็น 
พิเศษเรียนรวม 
2.3.1 ตัวชี้วัด 

1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทุกระดับ 

2) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

2.3.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เช่ือมโยงกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ และนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือ

สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
3) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม 

ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนนุผูเ้รียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
2.4.1 ตัวชี้วัด 

1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 

2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

2.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนํา Digital Technology มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
2.5.1 ตัวชี้วัด 

1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ
เช่ือมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้

เป็นเคร่ืองมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น

ห้องเรียน Digital 
4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 

5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) 

7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
 

นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
1.  เป้าประสงค ์
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
2.  ประเด็นกลยุทธ ์

2.1 เพิ่มประสทิธภิาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
2.1.1 ตัวชี้วัด 

1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  

2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
4) หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
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2.1.2 แนวทางการดําเนินการ 
1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
4) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม

และความโปร่งใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

     2.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม 
บริหารจัดการศึกษา 
2.2.1   ตัวชี้วัด 

   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2.2.1 แนวทางการดําเนินงาน 

1) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
2) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ฯลฯ 

3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

4) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหาร
จัดการศึกษา  

5) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 

2.3 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
เพียงพอ 
2.3.1  ตัวชี้วัด 

1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 

2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
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2.3.2  แนวทางการดําเนินงาน 
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 



ท่ี โครงการ นโยบาย งบประมาณ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ
1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6 5,000,000 นโยบายและแผน

2 การอบรมบุคลากรงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

1 นิเทศฯ

ปีการศึกษา 2561
3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 6 นโยบายและแผน

บริหารงานการเงินฯ
5,000,000รวมงบประมาณ

ส่วนท่ี 3
สรุปรายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- 29 -



แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 - 30 -

ชื่อโครงการ   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางภัทราพร  กองแก้ว    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามคุณภาพ เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณสําหรับใช้ใน 
การบริหารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 
 
3.  เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีงบประมาณ จํานวน 5,000,000 
บาท สําหรับการบริหารจัดการ 
 เชิงคุณภาพ 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถดําเนินการบริหารสํานักงาน
ในด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2562 
 
4. วิธีการดําเนินการและกิจกรรม 
 4.1  นําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 และการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 จริง มาวิเคราะห์
 4.2  จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 
 4.3  นําเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4.4  ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 
 4.5  ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
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5. กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

กิจกรรม เดือน 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.  นําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 
2561 และการใช้จ่ายงบประมาณปี 
2561 จริง มาวิเคราะห์ 

***            

2.  จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 
2562 

 *** ***          

3.  นําเสนอแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2562 เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   ***         

4.  ดําเนินการตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2562 

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

5.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล
การดําเนินงาน 

          *** ***

             
 
6.  งบประมาณ   
 จํานวน 5,000,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) มีรายละเอียดดังน้ี 

ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ  แผนการใช้จ่าย  

ปี 2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ก ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 3,681,000         
1. ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกั พาหนะ 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,000 11,750 11,750 11,750 11,750 
4. ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
5. ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 
6. ค่าชดเชยนํ้ามัน 98,000 24,500 24,500 24,500 24,500 
7. ค่าวัสดุสํานักงาน 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
9. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ  แผนการใช้จ่าย  

ปี 2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
10. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

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

ค่าพิมพ์ 
200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน           
ศิลปหัตถกรรม 

220,000 220,000 - - - 

14. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ข ค่าสาธารณูปโภค    626,000          
1. ค่าไฟฟ้า 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
2. ค่าน้ําประปา 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
3. ค่าโทรศัพท ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
ค ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว  693,000 
1. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวของ 

สพป.นค.1 รวมประกันสังคม 
จํานวน   5  อัตรา  ดังนี้ 

693,000 346,500 346,500   

  

- เงิน 11,500 บาท + ประกันสังคม 5%  (575 บาท )จํานวน 4 อัตรา (12,075 x 12 x 4 = 
579,600 บาท) 
- เงิน 9,000 บาท + ประกันสังคม 5% (450 บาท) จํานวน 1 อัตรา (9,450 x 12 x 1) = 
113,400 บาท   

รวม 5,000,000 1,588,250 1,368,250 1,021,750 1,021,750
 

หมายเหตุ   :  รายการในข้อ ก สามารถถัวจา่ยได้ทุกรายการโดยการขออนุมัติจาก ผอ.สพป.นค.1 
  1. งบประมาณผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
      ใช้เบิกรายการในข้อ ก. ลําดับที่ 1 
  2. งบประมาณผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ  
     และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ ใช้เบิกรายการ ดังน้ี 
     2.1 รายการในข้อ ก. ลําดับที่ 2-14 
     2.2 รายการในข้อ ข. ค่าสาธารณูปโภค ลําดับที่ 1 - 4 
     2.3 รายการในข้อ ค. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรร
ใช้ตรงตามภารกิจและเพียงพอ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละ 
กิจกรรม 

แบบติดตามการใช้งบประมาณ 

   
 
8.  ผลทีค่าดวา่จะได้รับ   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถบริหารจัดการสํานักงานในด้าน
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2562 
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โครงการ   อบรมบุคลากรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
    และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกับ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายคึกฤทธ์ิ  วงศ์อารีย์   ศึกษานิเทศก์  

นางมติภา  ชัยชิต    ศึกษานิเทศก์  
นางสาวธัชกร  เพ็งคําป้ัง   ศึกษานิเทศก์  

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ       1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้าน
ดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและ
เยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต กอรปกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 ในหลักการและความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้           คู่คุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ตระหนัก และเห็นความสําคัญ ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและ
สุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  
เพ่ือรองรับการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนที่มีความสามารถเพ่ือร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ

นักเรียน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิษฐ์ 
2.3 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครู และผู้บริหารเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการให้แก่สาธารณชนทราบ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  จํานวนนักเรียนในกลุ่ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน และกิจกรรมปฐมวัย ได้ตัวแทนตามประเภทที่กําหนดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
และระดับประเทศ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน เทศบาลและ อปท. จัดประกวดแข่งขัน

กิจกรรมนักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2.2 ผลงานนักเรียน/ครู ผู้บริหาร ที่ดีเด่น เป็นแบบอย่างได้ไปจัดนิทรรศการ เสนอผลงาน 

เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ครบตามประเภทที่กําหนด 
 
4. วิธีการดําเนินการและกิจกรรม 
 4.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติการดําเนินงาน 
 4.2  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเอกชนทราบ 
 4.3  แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง คัดตัวแทนนักเรียน เพ่ือเป็นตัวแทน
เข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.4  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน/กรรมการตัดสินกิจกรรม 
 4.5  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน/กรรมการตัดสินกิจกรรม จัดทําเครื่องมือและ
หลักเกณฑ์ วิธีการประกวดแข่งขันกิจกรรมตามที่กําหนด 
 4.6  ดําเนินการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปประกวดแข่งขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเวลา 3 วัน 
 4.7  ส่งรายงานข้อมูล รายช่ือตัวแทนนักเรียนให้คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบ 
 4.8  นําตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ตาม
ระยะเวลาที่ระดับภาคกําหนด 
 4.9  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
   
5. กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ที่ กิจกรรม ปี 2561 ปี 2562 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติการ

ดําเนินงาน 
   ***       

2 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
 

   *** ***      

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 - 36 -

5. กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ที่ กิจกรรม ปี 2561 ปี 2562 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
3 แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

และสถานศึกษาทุกแห่ง 
คัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพ่ือ
เป็นตัวแทนเข้ารับการ
คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   *** ***      

4 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน/คณะทํางาน/ 
กรรมการตัดสนิกิจกรรม 

    ***      

5 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน/คณะทํางาน/
กรรมการตัดสนิกิจกรรมจัดทาํ
เครื่องมือและหลักเกณฑ์ 
วิธีการการประกวดแข่งขัน
กิจกรรม 

     ***     

6 ดําเนินการจัดประกวดแข่งขัน
กิจกรรมเพ่ือคดัเลือกตัวแทน
นักเรียนไปประกวดแข่งขัน
ระดับภาค 

     ***     

7 ส่งรายงานข้อมูล รายช่ือ
ตัวแทนนักเรียนให้
คณะกรรมการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 

     ***     

8 นําตัวแทนนักเรียนเข้า
ประกวดเข้าแข่งขันระดับภาค 

      ***    

9 สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

       *** *** *** 

6. งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
6.1 งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 จํานวน 220,000 

บาท 
6.2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย จํานวน 420,000 บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 640,000 บาท   
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กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนนิงาน/งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

เงินงบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมที ่1 ก่อนการแข่งขัน 

1. ประชุมประธานเครือข่ายและครู 
วิชาการกลุ่มเครือข่ายเป็นอาหารว่าง
คณะทํางาน ประธานกลุ่มเครือข่าย 40 
คนมื้อละ 35 บาท 

2. ค่าสําเนาเอกสาร ข้อสอบ วัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมแข่งขัน 
ของคณะกรรมการตัดสิ้นการแข่งขัน 

3. จัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 2x2.50 เมตร จํานวน 4 แผ่นๆ ละ 
1000 บาท 

 
 
 

1,400 
 
 
 
- 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

4,000 
 

 รวม 5,400 - 1,400 4,000 
 กิจกรรมที ่2 การอบรมงานมหกรรม/ 

การจัดกิจกรรมแข่งขัน         
    

 1. ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน(ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต้นท์ 
เก้าอ้ี อุปกรณ์ อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ) 

    

 1.1 ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องขยาย
เสียง จํานวน 2 ชุดๆละ 
15,000 บาท 

30,000  30,000  

 1.2 ค่าเช่าเต้นท์ จํานวน 20 
หลัง ๆละ 800 บาท ค่าเช่า
เก้าอ้ี จํานวน 300 ตัวๆ ละ 
6 บาท 

17,800  17,800  

 1.3 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง จํานวน 4 
ชุดๆ ละ 3,000 บาท 

12,000  12,000  
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ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

เงินงบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 1.4 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่

พิธีเปิดค่าสถานที่จัด
กิจกรรม(ร.ร.อนุบาล
หนองคาย) 

10,000  10,000  

            1.5 ค่ารางวัลการแสดงในพิธีเปิด 
                 งานมหกรรมฯ ระดับเขต   
                 พ้ืนที่ 
                - ค่ารําแสดงในพิธีเปิด 
               - ค่าแสดงชุดดนตรีพ้ืนเมือง 

 
 
 

5,000 
5,000 

 
 
 

5,000 
5,000 

  

      2. ค่าตอบแทนกรรมการจากภายนอก 
20 คนๆ ละ 500 บาท 

10,000 10,000   

      3. ค่าเอกสารเก่ียวกับการแข่งขัน
กิจกรรม สูจิบัตร/เกียรติบัตร เอกสารสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน หมึก 4 สี 
กระดาษ A4 และวัสดุอ่ืนๆ 

-   - 

รวม 89,800 20,000 69,800 - 
3 กิจกรรมที ่3 คา่ใช้จ่ายงานมหกรรม

ความสามารถ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 
   3.1 สําหรับศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
การศึกษา จํานวน 21 คน 
- ค่าเบ้ียเลี้ยง 21 คนๆละ 240 บาท 
จํานวน 5 วัน 
- ค่าเช่าที่พัก 4 คืนๆ ละ 600 บาท/คน 
- ค่าชดเชยนํ้ามัน 3 คัน ๆ ละ 5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

  
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 

    3.2 สําหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
เป็นค่าสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันจํานวน 
624 คนๆ ละ 200 บาท  

124,800  124,800  

รวม 124,800  124,800  
รวมท้ังสิ้น 220,000 20,000 196,000 4,000 
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งบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

เงินงบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
การอบรมงานมหกรรม/การจัดกิจกรรมแข่งขัน   
1 ค่าดําเนินการสําหรับคณะกรรมการ

เตรียมงาน 
- ค่าอาหารสําหรับกรรมการ 1 

มื้อๆ ละ 80 บาท 600 คน 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมใน

การจัดประชุมและเตรียมสถานที่
คณะกรรมการแข่งขัน 600 คน 
จํานวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 
70 บาท  

48,000

42,000

 
 

48,000 
 

42,000 

 

2 ค่าดําเนินการคณะกรรมการวันอบรม
แข่งขัน 
     -  ค่าอาหารสําหรับกรรมการ  
         2 มื้อๆ ละ 80 บาท 600  คน 
     -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
        คณะกรรมการแข่งขัน 600 คน 
        จํานวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
        รวม 140 บาท 

96,000

84,000

  
 

96,000 
 

84,000 

 

3 ค่าดําเนินการสําหรับผู้เข้าแข่งขัน  
     -  ค่าอาหารสําหรับนักเรียน  
        2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 500 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
       นักเรียนเข้าแข่งขัน 500 คน 
       จํานวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
       รวม 140 บาท 
 

80,000

70,000

  
80,000 

 
70,000 

 

รวม 420,000 420,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช ้
1. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
2. ผลการจัดกิจกรรม 

สัมภาษณ์ สอบถาม แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

      

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลการจัดการศึกษา ผลงานครูและนักเรียนให้สาธารณชน ชุมชนและ
ผู้เก่ียวข้อง ทราบ และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
สอดคล้องกับนโยบาย นโยบายที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายชุมพล  พงษากลาง ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

 

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. วิธีการดําเนินการและกิจกรรม 

4.1 วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.2 เสนองาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.3 ติดตาม สรุปผลและรายงาน 

 
5. วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม และระยะเวลา 

วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม เดือน 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงาน/
โครงการเพ่ือขออนุมัติ 

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

2. เสนองาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3. ติดตาม สรปุผลและรายงาน *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
             
 
6. งบประมาณ 
 จํานวน  2,000,000  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดสรรงบประมาณ  2,000,000  2,000,000  
1. เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยง 

และค่าเช่าที่พักของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปราชการตามคําสั่ง ผอ.สพป. 

    

2. จัดสรรเป็นงบดําเนินงานสําหรับ
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่นอกจาก
ภาระงานปกติและไม่ได้บรรจุไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

    

รวมงบประมาณ 2,000,000 - 2,000,000 - 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ชวั้ดและประเมินผล
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถเดินทางไปราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายงานผล แบบรายงาน 

   
2. การปฏิบัติราชการเกิดการคล่องตัว

สามารถตอบสนองต่อนโยบายของ 
สพฐ. และของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

รายงานผล แบบรายงาน 

 
 8. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 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  560 / 2561 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมนโยบายและกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 

1. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 
 

1.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 ประธานกรรมการ 
1.2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 กรรมการ 
1.3 ผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 

1    
กรรมการ 

1.4 หัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

1.5 หัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

1.6 นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวภาวิณี  คณิตประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
1.8 นางพรรณี  หินวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
1.9 นางสาวนภารัตน์  ตันนารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
1.10 นางนิภาดา  ศรีเชียงสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
1.11 นางภัทราพร  กองแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
1.12 นายณัฐพงษ์  จิตชัย พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1.  พิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และนโยบายของสํานักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1   

   2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนงาน/งาน/โครงการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ         
กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการจําเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 

 

 



  

          / 3. พิจารณา ... 
 

2 
 

   3.  พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
 

2. คณะทํางานจัดทําร่างแผน และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 
 

2.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 ประธานคณะทํางาน 
2.2 นางสาวฤตินันท์  บุญกอง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ คณะทํางาน 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
และการสื่อสาร 

2.3 นางพรรณี  หินวรรณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
2.4 นางสาวนภารัตน์  ตันนารัตน์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน 
2.5 นางนิภาดา  ศรีเชียงสา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
2.6 นางภัทราพร  กองแก้ว        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะทํางาน 
2.7 นายณัฐพงษ์  จิตชัย     พนักงานราชการ คณะทํางาน 
2.8 นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง   ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
2.9 นางสาวภาวิณี  คณิตประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
 

 มีหน้าที่   จัดทําร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดที่ 1 และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จ 
 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการและคณะทํางานที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และรายงาน
ผลให้ทราบต่อไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่    5     เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ.2561 
 

(นายอภิชัย  ทํามาน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 




