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      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ในฐำนะที่ เป็นส่วนรำชกำร                  
ที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและให้สถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำง          
ในกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์หลักในกำรให้บริกำร กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 (พ.ศ.2560 – 2579)  ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) จุดเน้น
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนใช้
เป็นเครื่องมือในกำรประสำนงำน บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นยังใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2  ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน       
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำ แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้              
จะเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้ประสบผลส ำเร็จและเป็นที่น่ำชื่นชมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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สารบัญ 
 

              หน้า 
ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
สารบัญตาราง              ค 
ส่วนที่ 1   สภาพการจัดการศึกษา 1  
 -     ข้อมูลทั่วไป 1 
 -  ข้อมูลเขตพ้ืนที่บริการ 2  
 - ข้อมูลด้านการศึกษา 3  
 -  ข้อมูลด้านบุคลากร 7  
 - ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย 8  
 - อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 9  
 - โครงสร้างการบริหาร 10                
ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
 - ผลการด าเนินงาน 12  
 - ตารางเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 และปี 2561 13  
 - ผลการประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 16  
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา              
 -  ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพป.อุดรธานี เขต 2 ปี 2564 17  
 - จุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19      
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564         
 - งบด าเนินงาน สพป.อุดรธานี เขต 2 23  
 - สรุปงบหน้าโครงการและงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 24 
 - รายละเอียดโครงการ 27-173      
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  -    การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ          174                 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  ที่  83/2563 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 

- รูปภาพการจัดประชุมคณะท างานฯ   
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สารบัญ 
 

               หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      3 
              อุดรธำนี เขต 2 
ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 7 ขนำด ปีกำรศึกษำ 2558 – 2563        4 
ตารางท่ี 3 แสดงจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีกำรศึกษำ  2558 – 2563            5 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนแยกตำมระดับชั้น         6 
ตารางท่ี 5 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนจริงในโรงเรียน ตำม จ.18         7 
ตารางท่ี 6 แสดงจ ำนวนครู แยกตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ          7 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย  จ ำนวน 24 เครือข่ำย      8 
ตารางท่ี 8 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2    10 
ตารางท่ี 9  แสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติงำนใน สพป.อุดรธำนี เขต 2       11 
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562          12 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562           13 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6        14 
       ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562  ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3       15 
       ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562  ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน(NT)      16 
       ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
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ส่วนที ่1 

สภาพการจัดการศึกษา 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 สถานที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 9  

ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
 

อาคารส านักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง  
อาคารหลังที่ 1 (อาคารรวมใจ)  ประกอบด้วย 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มอ านวยการ , หน่วยตรวจสอบภายใน,  

กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุมไอ่ค า จ านวน  20 ที่นั่ง, ห้องรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อาคารหลังที่ 2 (อาคารรวมพลัง) ประกอบด้วย 2 ชั้น 
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและห้องประชุมผาแดง 
จ านวน  40 ที่นั่ง 
  อาคารหลังที่ 3 (อาคารร่วมคิด) 
  เป็นอาคารหอประชุม ขนาด  250 ที่นั่ง    
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 เขตพื้นที่บริการ 
 เขตบริการ  ประกอบด้วยพื้นที่ 6 อ าเภอ คือ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอศรีธาตุ  
อ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุดรธานี  อ าเภอหนองหาน   อ าเภอไชยวาน  อ าเภอกู่แก้ว 
 ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอเขาสวนกวาง  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และอ าเภอท่าคันโท 
       จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอค าม่วง  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอ าเภอวาริชภูมิ 
   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา 
2.1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 อ าเภอ 
ครอบคลุม 39 ต าบล มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,111.50 ตารางกิโลเมตร  
 ตารางท่ี 1 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พื้นที่ (ตร.กม.) ห่างจากสพป. (กม.) 
กุมภวาปี 13 175 8 7 672.6 0 
โนนสะอาด 6 66 2 5 424.9 30 
ศรีธาต ุ 7 86 4 4 512.5 30 
วังสามหมอ 6 72 4 3 727.3 54 
หนองแสง 4 38 2 3 659.4 30 

ประจักษ์ศิลปาคม 3 41 - 3 114.8 30 
รวม 39 478 20 25 3,111.50 - 

 ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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ตารางท่ี 2   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด ปีการศึกษา 2558 - 2563 
(ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เพิ่มลด 

จากปี61 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 จ านวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ 1  (1 – 120 คน) 114 114 107 110 111 116 5 4.50 
- นักเรียน 0 – 20 คน 9 7 6 8 7 5 -2 -28.57 
- นักเรียน 21 – 40 คน 19 19 16 12 17 20 3 17.65 
- นักเรียน 41 – 60 คน 25 23 22 28 27 26 -1 -3.70 
- นักเรียน 61 – 80 คน 26 32 33 30 24 30 6 25.00 
- นักเรียน 81 – 100 คน 23 19 20 21 25 22 -3 -12.00 
- นักเรียน 101 – 120 คน 12 14 10 11 11 13 2 18.18 

ขนาดที่ 2  (121 – 200 คน) 47 43 46 46 50 44 -6 -12.00 

ขนาดที่ 3  (201 – 300 คน) 28 32 30 28 25 26 1 4.00 

ขนาดที่ 4  (301 – 499 คน) 9 8 8 8 4 4 0 0.00 

ขนาดที่ 5  (500 – 1,499 คน) 3 3 4 3 4 4 0 0.00 

ขนาดที่ 6  (1,500 – 2,499 คน) 0 0 0 0 - - - - 

ขนาดที่ 7  (>= 2,500 คน) 0 0 0 0 - - - - 

รวม 201 200 195 195 194 194 194  

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 กับ 2562   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   1. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) เพ่ิมขึ้น 5 โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ 4.50   
  2. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121 – 200 คน ลดลง 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.00    
  3. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 201 - 300 คน เพ่ิมข้ึน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2558 - 2563 (ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563) 

รายการ 

ปีการศึกษา เพิ่มลด 
จากปี62 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,851 1,828 1,926 1,926 1,841 1,856 15 0.81 
- ก่อนประถมศึกษา 403 405 467 466 433 436 3 0.69 
- ประถมศึกษา 1,245 1,222 1,261 1,263 1,213 1,223 10 0.82 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 203 201 196 197 195 197 2 1.03 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - -  0  

นักเรียนทั้งสิ้น 26,703 23,524 26,356 25,879 25,216 24,803 -413 -1.64 
- ก่อนประถมศึกษา 5,484 2,638 5,929 5,733 5,258 4,969 -289 -5.50 
- ประถมศึกษา 18,270 17,366 16,954 16,718 16,601 16,443 -158 -0.95 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 3,780 3,520 3,473 3,428 3,357 3,391 34 1.01 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 
 
 จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2558 – 2563  เป็นดังนี้ 
  1. จ านวนห้องเรียนในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562  จ านวน  15 ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 0.81 
  2. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ลดลงจากปีการศึกษา 2562  จ านวน  413 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.64 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) 150 161 311 39 
อนุบาล 2 1,167 1,091 2,258 196 
อนุบาล 3 1,271 1,129 2,400 201 
รวมระดับอนุบาล 2,588 2,381 4,969 436 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,335 1,239 2,574 202 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,459 1,318 2,777 205 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,464 1,340 2,804 204 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,356 1,360 2,716 205 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,501 1,281 2,782 201 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,453 1,337 2,790 206 
รวมระดับประถมศึกษา 8,568 7,875 16,443 1,223 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 675 545 1,220 66 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 581 472 1,053 65 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 582 536 1,118 66 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,838 1,553 3,391 197 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น 12,994 11,809 24,803 1,856 
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ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 5  จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครูตาม จ.18 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน รวม 
1 กุมภวาปี 58 1 470 529 
2 โนนสะอาด 30 1 236 267 
3 ศรีธาตุ 29 1 243 273 
4 วังสามหมอ 25 2 280 307 
5 หนองแสง 13 2 168 183 
6 ประจักษ์ศิลปาคม 12 - 127 139 

รวม 167 7 1,524 1,698 
 
 
 
ตารางท่ี 6  จ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จ านวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

หมายเหตุ 
ครู รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รวม 

1 ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.1) 477 - - 477  
2 ช านาญการ 162 2 10 174  
3 ช านาญการพิเศษ 880 5 156 1,041  
4 เชี่ยวชาญ 5 - 1 6  

รวมทั้งสิ้น 1,524 7 167 1,698  
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 ตารางท่ี  7  ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน 24 เครือข่าย ประกอบด้วย 
อ าเภอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กุมภวาปี 

1. เมืองกุมภวา 
2. ท่าลี่สีออ 
3. แชแล 
4. เวียงค า 
5. หนองหว้า 
6. ห้วยเกิ้ง-ปะโค 
7. เสอเพลอ-ผาสุก 
8. เชียงแหว 
9. พันดอน 

ศรีธาต ุ

1. จ าปี-ศรีธาตุ 
2. หัวนาค า 
3. โปร่งตาดทองก้าวหน้า 
4. นายูงนกเขียน 

โนนสะอาด 
1. โนนสะอาดหนองโพธิ์ 
2. โนนสะอาดโคกกลาง 
3. บุ่งแก้วทมนางาม 

วังสามหมอ 

1. วังสามหมอ 1 
2. วังสามหมอ 2 
3. วังสามหมอ 3 
4. วังสามหมอ 4 

หนองแสง 
1. หนองแสง 1 
2. หนองแสง 2 

ประจักษ์ศิลปาคม 
1. นาม่วง 
2. สามพาดอุ่มจาน 
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3. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ     

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

         ก. ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 36) 
         ข. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น และ 
                ค. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

          1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน      
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่ม 
บรหิารงานการเงินและ

สินทรพัย ์

กลุ่ม 
บรหิารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษาการศึกษา 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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โครงสร้างการบริหาร 
      โครงสร้าง การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
ก าหนดโครงสร้างส านักงาน ประกอบด้วย  

๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มนโยบายและแผน 
๓. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๘. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๙. กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑๐.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ตารางท่ี 9  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2  
 
ที ่

 
กลุ่ม 

จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่ 
ผอ.กลุ่ม บุคลากร พนักงาน

ราชการ 
ครูช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

อัตราจ้าง รวม 

1 กลุ่มอ านวยการ 1 3 - - 2 5 11 
2 กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 - - - - 5 

3 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ    
และการสื่อสาร 

1 - 1 - - 1 
3 

4 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

1 6 - - - - 
7 

5 กลุ่มบรหิารงานบุคคล - 7 - - - - 7 

6 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 1 - - - - 
2 

7 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 4 1 - - 1 6 

8 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

1 13 - - - - 
14 

9 กลุ่มกฎหมายและคด ี 1 1 - - - - 2 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 - - - - 3 

รวมท้ังสิ้น 8 41 2 0 2 5 58 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมภำรกิจเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ังในระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้เยำวชนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ึนพ้ืนฐำน จำกกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปได้ ดังนี้   
 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั่วไป จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O – NET)   
ปีกำรศึกษำ 2562  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  และชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   ดังปรำกฏตำมตำรำง  
     

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ อุดร 2 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนา 
การ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนา 
การ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนา 
การ 

ภำษำไทย 47.65 55.39 42.96 -12.43 45.29 54.61 47.95 -6.66 46.58 55.9 49.07 -6.83 
คณิตศำสตร ์ 42.41 43.23 27.62 -15.61 35.55 35.65 31.60 -4.05 37.12 37.5 32.90 -4.60 
วิทยำศำสตร ์ 41.60 41.36 30.27 -11.09 38.13 38.83 34.30 -4.53 39.12 39.93 35.55 -4.38 
ภำษำอังกฤษ 37.29 42.60 26.68 -15.92 32.73 35.47 30.86 -4.61 36.34 39.24 34.42 -4.82 

ค่าเฉลี่ย 42.24 45.65 31.88 -13.77 37.93 41.14 36.18 -4.96 39.79 43.14 37.99 -5.16 
 
       จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที ่ 6 สรุปดังนี้ 
 1. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 13.77 
 2. ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561  คิดเป็นร้อยละ  4.96 
  3. ระดับประเทศ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561  คิดเป็นร้อยละ 5.16 
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ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ อุดร 2 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนา
การ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนา
การ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนา
การ 

ภำษำไทย 46.80 51.74 55.14 3.40 48.77 55.04 55.91 0.87 48.29 54.42 48.32 -6.10 
คณิตศำสตร ์ 33.30 37.03 26.73 -10.30 26.55 29.10 26.98 -2.12 26.3 29.45 20.70 -8.75 
วิทยำศำสตร ์ 34.57 38.71 30.07 -8.64 32.47 30.28 30.22 -0.06 32.28 30.04 29.04 -1.00 
ภำษำอังกฤษ 33.97 33.72 33.25 -0.47 30.14 36.43 32.98 -3.45 30.45 36.10 28.05 -8.05 

ค่าเฉลี่ย 37.16 40.30 36.30 -4.00 34.48 37.71 36.52 -1.19 34.33 37.50 31.53 -5.97 

 
  จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 สรุปดังนี้ 
 1. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 2. ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.19 
 3. ระดับประเทศ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.97 
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เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 กับ ปี 2562 
จ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562  
ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 

ที ่ กลุ่มเครือข่าย อ าเภอ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ป.6 
ปี 60 ปี 61 ผลต่าง ปี 61 ปี 62 ผลต่าง 

1 นำยูงหนองนกเขียน ศรีธำต ุ 43.49 44.79 1.30 44.79 39.50 -5.29 
2 จ ำปีศรีธำต ุ ศรีธำต ุ 37.67 43.16 5.49 43.16 35.34 -7.82 
3 เชียงแหว กุมภวำป ี 35.86 38.28 2.42 38.28 34.08 -4.20 
4 เมืองกุมภวำป ี กุมภวำป ี 35.69 36.50 0.81 36.50 32.29 -4.21 
5 ท่ำลี่สีออ กุมภวำป ี 41.80 43.72 1.92 43.72 31.95 -11.77 
6 หัวนำค ำ ศรีธำต ุ 52.12 58.68 6.56 58.68 31.85 -26.83 
7 สำมพำดอุม่จำน ประจักษ์ศลิปำคม 37.44 36.97 -0.47 36.97 31.78 -5.19 
8 พันดอน กุมภวำป ี 36.07 52.13 16.06 52.13 31.41 -20.72 
9 เวียงค ำ กุมภวำป ี 44.71 50.92 6.21 50.92 31.34 -19.58 
10 บุ่งแก้วทมนำงำม โนนสะอำด 39.15 38.29 -0.86 38.29 31.31 -6.98 
11 วังสำมหมอ 4 วังสำมหมอ 53.52 58.80 5.28 58.80 31.06 -27.74 
12 โนนสะอำดโคกกลำง โนนสะอำด 52.12 37.43 -14.69 37.43 31.02 -6.41 
13 วังสำมหมอ 2 วังสำมหมอ 49.09 52.28 3.19 52.28 30.68 -21.60 
14 โปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ ศรีธำต ุ 31.48 44.02 12.54 44.02 30.66 -13.36 
15 หนองแสง 1 หนองแสง 45.55 43.00 -2.55 43.00 30.43 -12.57 
16 วังสำมหมอ 3 วังสำมหมอ 53.14 46.25 -6.89 46.25 30.35 -15.90 
17 หนองหว้ำ กุมภวำป ี 58.13 57.36 -0.77 57.36 30.25 -27.11 
18 โนนสะอำดหนองโพธิ์ โนนสะอำด 33.43 36.36 2.93 36.36 30.19 -6.17 
19 ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวำป ี 46.18 55.72 9.54 55.72 29.72 -26.01 
20 วังสำมหมอ 1 วังสำมหมอ 36.31 33.21 -3.10 33.21 29.70 -3.51 
21 หนองแสง 2 หนองแสง 41.98 49.19 7.21 49.19 29.18 -20.01 
22 แชแล กุมภวำป ี 58.80 61.01 2.21 61.01 28.98 -32.03 

23 เสอเพลอผำสุก กุมภวำป ี 33.35 35.93 2.58 35.93 28.03 -7.90 
24 นำม่วง ประจักษ์ศลิปำคม 45.09 46.43 1.34 46.43 27.61 -18.82 

 จำกตำรำงพบว่ำ ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ ลดลงทุกกลุ่มเครือข่ำย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562  
ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 

ที ่ กลุ่มเครือข่าย อ าเภอ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ม.3 
ปี 60 ปี 61 ผลต่าง ปี 61 ปี 62 ผลต่าง 

1 โนนสะอำดหนองโพธิ์ โนนสะอำด 29.79 32.80 3.01 32.80 39.15 6.35 
2 ท่ำลี่สีออ กุมภวำป ี 32.76 38.76 6.00 38.76 34.09 -4.68 
3 นำยูงหนองนกเขียน ศรีธำต ุ 33.56 47.56 14.00 47.56 33.60 -13.96 
4 พันดอน กุมภวำป ี 43.01 47.61 4.60 47.61 33.22 -14.39 
5 เมืองกุมภวำป ี กุมภวำป ี 30.28 30.17 -0.11 30.17 33.21 3.04 
6 โนนสะอำดโคกกลำง โนนสะอำด 40.34 31.26 -9.08 31.26 33.12 1.86 
7 บุ่งแก้วทมนำงำม โนนสะอำด 33.37 35.65 2.28 35.65 32.52 -3.13 
8 จ ำปีศรีธำต ุ ศรีธำต ุ 30.50 31.68 1.18 31.68 32.35 0.66 
9 เชียงแหว กุมภวำป ี 33.36 33.06 -0.30 33.06 31.94 -1.12 
10 เวียงค ำ กุมภวำป ี 46.70 55.45 8.75 55.45 31.89 -23.57 
11 แชแล กุมภวำป ี 37.17 46.17 9.00 46.17 31.68 -14.49 
12 ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวำป ี 39.52 46.50 6.98 46.50 31.13 -15.37 
13 โปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ ศรีธำต ุ 30.71 38.56 7.85 38.56 31.06 -7.50 
14 หัวนำค ำ ศรีธำต ุ 34.38 52.52 18.14 52.52 30.76 -21.76 
15 นำม่วง ประจักษ์ศลิปำคม 42.53 41.09 -1.44 41.09 30.71 -10.38 
16 เสอเพลอผำสุก กุมภวำป ี 30.67 33.56 2.89 33.56 30.65 -2.91 
17 หนองแสง 1 หนองแสง 39.90 43.97 4.07 43.97 30.60 -13.37 
18 วังสำมหมอ 1 วังสำมหมอ 32.03 31.17 -0.86 31.17 30.36 -0.81 
19 วังสำมหมอ 3 วังสำมหมอ 47.41 42.13 -5.28 42.13 30.33 -11.81 
20 หนองหว้ำ กุมภวำป ี 42.69 41.61 -1.08 41.61 30.32 -11.29 
21 สำมพำดอุม่จำน ประจักษ์ศลิปำคม 32.81 51.06 18.25 51.06 30.22 -20.84 
22 วังสำมหมอ 2 วังสำมหมอ 51.32 46.80 -4.52 46.80 29.59 -17.22 
23 วังสำมหมอ 4 วังสำมหมอ 50.41 53.58 3.17 53.58 29.53 -24.05 
24 หนองแสง 2 หนองแสง 39.04 44.99 5.95 44.99 29.14 -15.85 

  

 จำกตำรำงพบว่ำ กลุ่มเครือข่ำยที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ ที่ได้คะแนนสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 3 กลุ่มเครือข่ำย คือ 1.กลุ่มเครือข่ำยโนนสะอำดหนองโพธิ์ 2.กลุ่มเครือข่ำยเมืองกุมภวำปี 
3.กลุ่มเครือข่ำยโนนสะอำดโคกกลำง  4.กลุ่มเครือข่ำยจ ำปีศรีธำตุ   
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ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน(NT) ปีกำรศึกษำ 2561   
และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

   

 
ระดับ 

 

รวม 3 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร ปี 61 ปี 62 พัฒนำกำร 
ประเทศ  รวมสังกัด 37.04 49.48 12.44 49.48 45.70 -3.78 

สังกัด  สพฐ. 36.2 49.39 13.19 49.39 45.82 -3.57 

สพป.อุดรธานี เขต 2 59.56 54.05 -5.51 54.05 41.06 -12.98 

 
ระดับ 

ด้านภาษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร ปี 61 ปี 62 พัฒนำกำร 
ประเทศ  รวมสังกัด 55.76 53.18 -2.58 53.18 46.46 6.72 

สังกัด  สพฐ. 54.08 52.73 -1.35 52.73 46.00 6.73 
สพป.อุดรธานี เขต 2 69.65 57.11 -12.54 57.11 40.98 16.13 

 
ระดับ 

ด้านค านวณ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร ปี 61 ปี 62 พัฒนำกำร 

ประเทศ  รวมสังกัด 22.73 47.19 24.46 47.19 44.94 2.25 

สังกัด  สพฐ. 23.76 47.89 24.13 47.89 45.64 2.25 

สพป.อุดรธานี เขต 2 46.2 52.74 6.54 52.74 41.15 11.59 
 

ระดับ 
ด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร ปี 61 ปี 62 พัฒนำกำร 
ประเทศ  รวมสังกัด 38.92 48.07 9.15 48.07 0 0 

สังกัด  สพฐ. 37.38 47.57 10.19 47.57 0 0 
สพป.อุดรธานี เขต 2 54.97 52.3 -2.67 52.3 0 0 

 จำกตำรำงแสดงผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมภำพรวมทุกด้ำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีค่ำเฉลี่ยลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 12.58 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
วิสัยทัศน์  
    บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ            
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน 
 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ      
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 6.ส ่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 
 
เป้าประสงค์ 
 1.ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ        
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ  ที่เหมาะสมตามวัย         
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล  
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 3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่   เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  มุ่ งมั่นตั้ ง ใจท างานให้ส า เร็จ ท างานเป็นทีมเดียวกัน                
และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
กลยุทธ์  

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน ผู้เรียนคุณภาพ 

 

เขตเข้มแข็ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
บริการด้วยจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

 ตัวช้ีวัด 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีมากข้ึนไป 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป 
 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ARS และ KRS ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 
 4.สถานศึกษามีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ 90 
 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ร้อยละ 90 
 6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90 
 7.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 8.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
โรงเรียนมาตรฐาน 

โรงเรียนมาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี น า 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  
1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนมีระบบการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100  
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 100 
4. โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100  
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ผู้เรียนมีคุณภาพ 
       เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ 3R8Cและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  
 2.1 เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับดี ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 95  
 2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ  95  
 2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเลขเร็ว,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คิดเลขคล่อง ร้อยละ 80 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 คิดเลขเป็น ร้อยละ 70 
 2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 
 2.5 นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 70 
 

“9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ”  
  
  1. จุดเน้นที่ 1 การน้อมน าพระบรมราโชบายฯและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย    
  3. จุดเน้นที่ 3  การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพ่ิมผลสัมฤทธิ์   
  4. จุดเน้นที่ 4  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
  5. จุดเน้นที่ 5  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  6. จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   
  7. จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  8. จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต  
  9. จุดเน้นที่ 9 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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ค่านิยมองค์กร (VALUE) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ก าหนดค่านิยมองค์กร 4 ประการ 
เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  คือ  4A (Four A)  หมายถึง 

1. A  =   Accountability หมายถึง   มีความรับผิดชอบ/มีจิตส านึกในหน้าที่ 
2. A  =   Advancement หมายถึง   มีความก้าวหน้า/เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ 
3. A  =   Achievement หมายถึง   มีความส าเร็จ/มุ่งม่ันตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 
4. A  =   A team   หมายถึง   ท างานเป็นทีมเดียวกัน 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้จัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร กิจกรรม  
และผู้รับผิดชอบ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ดังนี้ 

1. งบด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ที ่ รายการ 
 งบประมาณ 
ทีต่ั้งปี 2564 

หมายเหตุ 

1 ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
  ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 100,000  
  ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ 100,000  
  ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 40,000  
  ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000  
  ค่ำวัสดุส ำนักงำน 238,925  
  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 100,000  
  ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 44,000  
  ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 40,000  
  ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 576,000  
  ข. ค่าสาธารณูปโภค    
  ค่ำไฟฟ้ำ 750,000  
  ค่ำน้ ำประปำ 70,000  
  ค่ำโทรศัพท์ 60,000  
  ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 40,000  
  รวมงบประจ า 2,188,925  
2 ส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
  (ตำมโครงกำร/กิจกรรม)  2,811,075   
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,000,000   
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง

รัชกำลที่ ๑๐ และกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

60,000 กลุ่มนิเทศฯ       
นำงสำววิมล เถำวัลย์ 

27-31 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ       

(ก.ต.ป.น.) 
22,800 กลุ่มนิเทศฯ                         

นำงสุภำวดี  ปกครอง 
32-35 

3 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม ปีงบประมำณ 
2564 

60,000 กลุ่มนิเทศฯ                         
นำงสำววิมล เถำวัลย์ 

36-39 

4 กำรประเมินนักเรียน นักศึกษำและสถำนศึกษำเพ่ือรับ
รำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

90,000  กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำยไพรัช  รินทร์วงค์ 

40-42 

5 ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 30,000 กลุ่มนิเทศฯ        
น.ส.วริศรำ  เชิญชม 

43-46 

6 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

211,350 กลุ่มนิเทศฯ           
นำงรัดดำ  วิทยำกร 

47-51 

7 โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรมกำรคิดเลขเป็น เลขคล่อง 60,000 กลุม่นิเทศฯ           
น.ส.ศศิธร  นำคดิลก 

52-56 

8 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 70,000 กลุ่มนิเทศฯ          
นำงธิตินันท์  อุปกำร 

57-63 

9 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 99,640 กลุ่มนิเทศฯ          
นำงสุนีย์  อุทุมทอง 

64-68 

10 อบรมปฏิบัติกำรกิจกรรม STEM Robitic : วิทยำกำร
ค ำนวณกับหุ่นยนต์พ้ืนฐำน 

30,000 กลุ่มนิเทศฯ                         
น.ส.ชณิดำ  ทัศนิยม 

69-73 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
11 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  60,000 กลุ่มนิเทศฯ                         

น.ส.วริศรำ  เชิญชม 
74-77 

12 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 84,420 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงพิกุล คลื่นสนั่น               

78-84 

13 กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม           
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

56,000 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล              
น.ส.ศุทธิน ี จิตธรรมมำ 

85-88 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
14 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพโดยกำรกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ  
บุคลำกรทำกำรศึกษำมีวิทยฐำนและเลื่อนวิทยฐำนะ 

20,000 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       
นำงสำวพจนีย์  สำอุด 

89-92 

15 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 281,325 กลุ่มพัฒนำครูฯ             
น.ส.สภุำพร  
นำมรักษำ            

93-100 

16 เสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม และ ธรรมำภิบำล          
ในสถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)  

 กลุ่มนิเทศฯ                     
น.ส.วริศรำ  เชิญชม 

ใช้งบ สพฐ. 

17 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551     
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

150,000 กลุ่มนิเทศฯ                    
น.ส.ศศิธร นำคดิลก 

101-107 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
18 พัฒนำผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียน 66,320 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำ       
108-111 

19 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนใน
สถำนศึกษำ 

40,080 กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

112-117 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
20 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  7,000  กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำ 
118-121 

21 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 30,000 กลุ่มนิเทศฯ       
นำงสำวชณิดำ       
ทัศนิยม 

122-125 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
22 1.พัฒนำโปรแกรมเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำ และโปรแกรม

เงินเดือนบ ำนำญ 
29,260 กลุ่มบริหำรกำรเงิน

และสินทรัพย์             
นำงจิรัติกำน  วงษ์ก่อ 

126-128 

23 2.ประชุมชี้แจงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวีธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) 

10,200 กลุ่มบริหำรกำรเงิน 
และสินทรัพย์             
นำงชลธิชำ           
นันทะรักษ์    
  

129-131 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
24 3.อบรมชี้แจงเกี่ยวกับกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ     

ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
41,460 กลุ่มบริหำรกำรเงิน

และสินทรัพย์        
น.ส.เบญญำพัณฒ์ 
สวรรยำวิสุทธิ ์

132-135 

25 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติประจ ำปี 21,390 กลุ่มนโยบำยและแผน            
นำงสำวจิรพร  
จันทรขันตี 

136-140 

26 กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

16,550 กลุ่มนโยบำยและแผน            
นำงกุลนภำ            
กอกุลจันทร์ 

141-145 

27 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 10,000 กลุ่มนโยบำยและแผน            
นำงสำวจิรพร      
จันทรขันตี 

146-149 

28 กิจกรรมวันส ำคัญ 50,000 กลุ่มอ ำนวยกำร                    
นำงมุกดำ  โพธิ์นิล 

150-152 

29 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำฯ/ประชุมคณะกรรมกำรCEO/
ประชุมประธำนกลุ่มเครือข่ำย 

40,000 กลุ่มอ ำนวยกำร                    
นำงฉวี  พรศรี 

153-155 

30 พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 

24,480 กลุ่ม DLICT                     
นำยปรำโมทย์      
พละจิต 

156-159 

31 กำรตรวจสอบภำยในเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณของสถำนศึกษำในสังกัด อย่ำงมีระบบ       
และให้มีประสิทธิภำพ 

18,800 หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน               
นำงสุภำภรณ์         
วงค์อ ำมำตย์ 

160-169 

32 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 300,000 กลุ่มนิเทศฯ                         
นำงรัดดำ  วิทยำกร 

170-173 

33 จัดสรรส ำหรับทุกกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนขับเคลื่อนนโยบำย
และจุดเน้นของ สพป.อุดรธำนี เขต 2 

720,000   

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,811,075   
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โครงการ  “น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำ 

  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย. สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบและกำรไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็น 
พลโลก และควำมชื่นชมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ภำยใน ปี พ.ศ.2573 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12  )  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 12.1 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101  คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  มีทักษะกำร
เรียนรู้ และมีทักษะทีจ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(3) เป้ำหมำย SDG0407 ระดับกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรจุ (i) กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลโลก และ (ii) กำรจัดกำร
ศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ  (ข) หลักสูตร 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  V01 หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ     
         ชื่อปัจจัย : F0107 หลกัสูตรกำรศึกษำที่ต่อเนื่องและอำชีพ    
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  V02  ครูผู้สอน 
              ชื่อปัจจัย :  F0201  ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของประเทศ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

1.หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหำกษัตริย์           
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 ควำมว่ำ “เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำน และเพ่ือประโยชน์ของประชำชนชำวไทย      
ทั้งปวง” กอปรกับพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช          
บรมนำถบพิตร คือ กำรสร้ำงคนดี สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระรำโชบำย เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำน    
แห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน    
4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม            
(3) กำรมีงำนท ำ-มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ดังนั้น จึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำ      
พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดี ทั้งนี้ ด้ำนที่ 3. มีงำนท ำมีอำชีพ         1.

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็ก และเยำวชน รักงำน สู้งำน ท ำ
จนงำนส ำเร็จ 2. กำรฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียน ท ำงำนเป็นและมี
งำนท ำในท่ีสุด 3. ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตร มีอำชีพ มีงำนท ำจนสำมำรถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 

อีกทั้งกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ส่งเสริม
กำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำคกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยำวชน และประชำชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” โดยมีแนวทำง     
ในกำรพัฒนำแบบอย่ำงที่เป็นเลิศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังหลักคิดปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยและสร้ำงเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนกำรปลูกฝังค่ำนิยมอยู่อย่ำงพอเพียง 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) มีควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) อย่ำงกลมกลืน เพรำะมีเป้ำหมำยปลำยทำงที่สอดคล้องกัน กล่ำวคือ ทั้ง SEP 
และ SDGs ต่ำงมุ่งพัฒนำและสร้ำงควำมสมดุลในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ส่วนที่เหลื่อมกันอยู่แต่ไม่
ขัดกันก็คือ SEP เน้นมิติวัฒนธรรมด้วย ขณะที่ใน SDGs มิติวัฒนธรรมแฝงอยู่ในหลำยเป้ำหมำย และมีส่วนของ
สันติภำพและควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำเพ่ิมเข้ำมำ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และยุทธศำสตร์          
กำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำคกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำย คือ 
สถำนศึกษำทุกระดับพัฒนำผ่ำนกำรประเมินและเกณฑ์คุณภำพสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  90                
ของสถำนศึกษำท่ัวประเทศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินเป็นแบบอย่ำง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 164  แห่งและยังไม่ผ่ำนกำรประเมินจ ำนวน  30  แห่ง ทั้งนี้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่ได้รับนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด น ำสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  จึงได้ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรโดยจัดท ำโครงกำร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ ต่อไป     

    
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติและมีกำร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
 2.2  เพื่อรักษำมำตรฐำนและสร้ำงควำมยั่งยืนสถำนศึกษำพอเพียง 
 2.3  เพื่อกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 
 2.4  เพื่อกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 เพ่ือนิเทศ  ติดตำมโครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ  
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3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1  นิเทศ ติดตำม สถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน  192  แห่ง  เพ่ือให้น้อมน ำพระบรมรำโชบำย  
ด้ำนกำรศึกษำ ของในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติและมีกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
  3.1.2  กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง  จ ำนวน  30  แห่ง 
  3.1.3 กำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงน้อย  6 แห่ง 
 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม เพ่ือน้อมน ำพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำ  
ของในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติและมีกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.2.2 สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.2.3 สถำนศึกษำพอเพียงผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเป็น คิดเป็นร้อยละ 5 
  3.2.4 ส่งเสริม  สนับสนุนควำมยั่งยืนของศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยน้อมน ำพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำ ของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 ทั้ง 4 ด้ำน สู่กำรปฏิบัติและมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
  2.  สถำนศึกษำที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำและ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงได้ 
  3. สถำนศึกษำพอเพียง  สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
5.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

1. นักเรียนมีควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ครูจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี  
3. สถำนศึกษำพอเพียง มีควำมเข้มแข็ง ยั่งยืนและเป็นแบบอย่ำงได้ 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  
 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  สำมำรถพัฒนำ           
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง ร้อยละ 100  สถำนศึกษำพอเพียง สำมำรถพัฒนำและผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรขับเคลื่อนนโยบำยน้อมน ำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำ  

 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
        1.  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
 2.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
        3.  โรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น 
แบบอย่ำงที่ดี 
 4.  เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงโรงเรียนและชุมชนหรือหน่วยงำนอื่น 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
        1.  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
 2.  ครูจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
        3.  โรงเรียนเป็นสถำนศึกษำพอเพียง ร้อยละ 100 
        4.  โรงเรียนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงน้อยร้อยละ 5 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
        1. ผู้บริหำร ครู นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
        2. ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
        3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงำนเกี่ยวข้อง   
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกำยน  2563  ถึง  30  กันยำยน  2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ  จ านวน 60,000 บาท                                                      
                           

กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมการพัฒนาและประเมินความย่ังยืน 
          ของสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ฯ 
1. ประชุมคณะท ำงำน 10 คน x 120 บำท 
2. ค่ำจัดท ำเอกสำร  10 คน x 160 บำท 
3. ศึกษำดูงำนศูนย์ ศรร. 

3.1 ค่ำเช่ำเหมำรถศึกษำดูงำน 
3.2 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
     100 คน x 120 บำท 
3.3 ของที่ระลึกกำรศึกษำดูงำน 

4. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    แบบค ำขอคัดกรองฯ  10 คน x 500 บำท 
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โครงการ  “ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย   สร้างหลักประกันว่านักเรียนทุกคนได้รับความรู้     
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้  
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรม          
มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.2573 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (    )*การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDGs การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ........................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. ..... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้การด าเนินการตาม  มาตรา 20 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารและ
การศึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ                          
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์คณะ
บุคคล ที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด       
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบ       
และประเมินผลการบริหารและ การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด      
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่
ตรวจสอบ (Inspection)  การก ากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้และนิเทศการศึกษา (Supervision) โดยให้ความร่วมมือระหว่าง       
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงตระหนักในการก ากับ
ดูแล การบริหารและการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห์  วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์     
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 3. เพื่อร่วมส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. เพื่อก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของส านักงาน 
และสถานศึกษาในสังกัด 
 5. เพื่อน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1.มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
2.มีผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สถานศึกษา จ านวน 194 โรงเรียนมีการพัฒนางานครอบคลุม
ภารกิจงาน ทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……...........................................................................................................................................................

. 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานครอบคลุมภารกิจงาน 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพ 
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 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจงาน 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษา จ านวน 194 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น.เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

    

     1.1 วิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

    

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ระยะที่ 1 
-อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10x120 บาท 
-ค่าตอบแทน 9 คนๆ 500 บาท 

1.3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ระยะที่ 2 
-อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10x120 บาท 
-ค่าตอบแทน 9 คนๆ 500 บาท 

     
 

5,700 
 
 

5,700 

 
 

4,500 
 
 

4,500 

 
 

1,200 
 
 

1,200 

 
 
- 
 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

2.2 ประชุมคณะกรรมการอนุ ก.ต.ป.น.  
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 90x25บาท 
2.3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ค่าตอบแทน 80 คนๆละ1,000 

 
 
 
 

2,250 
 
 
 

85,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 

85,000 

 
 
 
 

2,250 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3 สรุปการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
 

   

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เพ่ือสรุป ครั้งที่ 1  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 10x120บาท 
-ค่าตอบแทน 9 คนๆ 500 บาท 

5,700 
 

 

4,500 1,200 - 

3.2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เพ่ือสรุป ครั้งที่ 2  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 10x120บาท 
-ค่าตอบแทน 9 คนๆ 500 บาท 
  3.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ค่ารูปเล่ม
รายงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จ านวน 2 เล่ม
X300บาท 

5,700 
 
 

600 

4,500 1,200 
 
 

600 

- 

รวมงบประมาณ 110,650 103,000 7,650 - 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 36 
 

โครงการ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)x การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตาม พหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
(3) เป้าหมาย SDG0407  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง
ความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
         ชื่อปัจจัย : F0103 หลกัสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน  
              ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ 
     ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
              ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกคนทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
หลักการและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 49  ระบุว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน   
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   ผู้ยากไร้   
ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  และการสนับสนุนจากรัฐ 
เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย   การจัดการ
ศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้     
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อ ยโอกาส          

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาส าหรับคนพิการ          
ในวรรคสอง  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น” การให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ควรแยกออกไปจากการ             
ให้การศึกษาแก่ เด็กปกติ   ควรให้การศึกษาแก่ เด็กทุกคนรวมกัน ไปโดยไม่มีการแบ่ งแยกที่ เ รี ยกว่ า                    
“เรียนรวม ( Inclusive  Education)” ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ก าหนดทิศทางโดยองค์การ UNESCO                  
ของสหประชาชาติ  ตั้งแต่การประชุม World  Conference  ที่หาดจอมเทียน  จังหวัดชลบุรี  ในปี ค.ศ. 1990     
ซึ่งก าหนดเป็น  Foretime  Declaration  หรือปฏิญญาจอมเทียน ที่ให้ทุกประเทศจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ไม่ให้แยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษออกจากเด็กปกติในการให้การศึกษา   การเรียนรวมในประเทศไทยจึงถือก าเนิด
ขึ้นและด าเนินไปตามทิศทางของ UNESCO  แต่มีอุปสรรคและปัญหาหลากหลาย  ทั้งในการบริหารจัดการ        
การบริหารหลักสูตร การประเมินความต้องการพิเศษทางการศึกษาของเด็ก  การจัดการสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก
และความช่วยเหลือเกื้อกูลอันจ าเป็นที่จะท าให้การเรียนรวมด าเนินไปได้  การปรับวิธีสอนและการปรับวิธีการวัดผล
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน   
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ และมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  1) จัดบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  เพื่อให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ   2) จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)  เพ่ือขยาย
โอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได้รับโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ  และ 3) จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Transition from school to work)  เพ่ือให้บุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  และสอดคล้องกับจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ข้อที่ 4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 จากการรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ในระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียน
รวม)  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 พบว่า  มีนักเรียนพิการเรียนรวม  จ านวน 2,937 คน  อยู่ในโรงเรียน  179  โรง  เป็นนักเรียนพิการเรียน
รวม 9 ประเภท  แบ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  จ านวน 2,665 คน คิดเป็นร้อยละ 90.73  
นับเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด เด็กเหล่านี้มีระดับสติปัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติ แต่มีปัญหาทางการเรียน 
โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน หรือคณิตศาสตร์ (กุลยา ก่อสุวรรณ , 2553) ท าให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียนได้
เหมือนกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน ทั้งๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอ เมื่อเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนใน
ชั้นประถมศึกษา ปัญหาจะพอกพูนมากขึ้น จนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือถูกผลักดันให้ไปเรียนในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในที่สุด และจากการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน พบว่า ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม คือต้องการอบรมหลักสูตรการคัด
กรองคนพิการทางการศึกษา และการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
เนื่องจากมีครูที่เกษียณอายุราชการและบรรจุรับราชการใหม่มากขึ้น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความพิการของนักเรียน 
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 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนให้สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของตนเองที่มีอยู่  โดยได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียน 
และครู  การช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) คือบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคน
ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มหรือพบความพิการ (No Child Left Behind) ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment)   และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ภายใต้แนวคิดว่าบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนมีสิทธิและมีความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  ให้สามารถประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
อันจะส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคน  สามารถด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข  
    

1) วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา   
2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการช่วยเหลือสอดคล้องตามศักยภาพ 
2.3 เพ่ือให้ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
 

2) เป้าหมาย 
● เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ครูผ่านการอบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
2. นักเรียนพิการเรียนรวมมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

● เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 

  2. โรงเรียนจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
● ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  

เมื่อครูมีความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  จะท าให้ครูรู้จักจุดเด่น จุดด้อย          
ของนักเรียนพิการเรียนเป็นรายบุคคล  สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตรงตามศักยภาพ 

 
● ผลที่คาดว่าจะเกิด   

 
● ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการเรียนรวม 
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● กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
2. ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
3. นักเรียนพิการเรียนรวม  ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 

 
● ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา (หลักสูตร 21 ชั่วโมง)   

60,000    

1.1 ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง อาหารกลางวัน
การอบรม 130 คน x 120 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 

  46,800  

1.2 ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง อาหารกลางวัน
การประชุมเตรียมความพร้อม 10 คนx120 บาท 
x 1 วัน เป็นเงิน 

   
 

1,200 

 

1.3 ค่าวัสดุฝึกประกอบการอบรม  120 ชุด
x50 บาท  
เป็นเงิน 

    
6,000 

1.4 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงคณะท างาน 10 
คน x 600 บาท  เป็นเงิน (3วันเหมาจ่าย) 

  
6,000 

  

รวมเงิน 60,000    
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โครงการ “การประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย..................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (    )*การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(3) เป้าหมาย SDGs . 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : .....................................................................................................................  
         ชื่อปัจจัย : .. .............................................................................................................................. 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ................................................................................................................................. 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ..................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. ... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  เป็นงานที่สนอง 
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2506     
เป็นต้นมา  โดยด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดี  
และคัดเลือกโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือให้
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ปัจจุบันแบ่งการคัดเลือกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น  3  ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา   
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งการด าเนินการประเมินคัดเลือก ตามระเบียบและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา และใช้แบบประเมินตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา  2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 เป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2.2 เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต  2  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  มีความโปร่งใส  และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
 2.4 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีเด่น  
 2.5 เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1 นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 
 2 สถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2       
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1.นักเรียนได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 2. สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 
 ……............................................................................................................................................................ 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1 การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล 
 2 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ 
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 3  สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลัดใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข)  
หลักสูตร(ค) การศึกษาของครูและ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1.นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 2.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    สิงหาคม 2564- กุมภาพันธ์ 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินนักเรียนพระราชทาน      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน จ านวน  2 ราย ๆ ละ 
5,000 บาท 

  10,000  

กิจกรรมที่ 2 การประเมินสถานศึกษา
พระราชทาน 

    

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน       
จ านวน  2 โรงเรียนๆละ 40,000 บาท 

  80,000  

รวมงบประมาณ   90,000  

      รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
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โครงการ  “ระบบประกันคุณภาพ” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12101 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ 

และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(3) เป้ำหมำย SDGs SDG0407 (ก) นโยบำยกำรศึกษำประเทศ 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ 
         ชื่อปัจจัย : F0106 ประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V 04 การบรหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
                       ชื่อองค์ประกอบ :  
                       ชื่อปัจจัย : .................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นผลสืบเนื่องมำจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2542            
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  หมวด  6  มำตรำ  48   ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ   
จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่ง         
ของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสำธำรณชน  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ           
และมำตรฐำนกำรศึกษำ  และกฎกระทรวง  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561  ข้อ  3  ให้สถำนศึกษำ      
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ      
ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็น
ประจ ำทุกป ี

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งเป็นต้นสังกัด มีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำ  ช่วยเหลือ และแนะน ำ
สถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  
เขต  2  จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร
โดยใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเ พ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำ            
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่โรงเรียนในสังกัด สพป. อุดรธำนี เขต 2 ในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมกฏกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561   
  2.  เพื่อพัฒนำผู้ท ำหน้ำที่ประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ในกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  3.  เพื่อนิเทศ  ติดตำม ช่วยเหลือ สถำนศึกษำท่ีรอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
  4.  เพื่อนิเทศ  ติดตำมตรวจสอบ  ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
     เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ท ำหน้ำที่ 
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่    
 3. สถำนศึกษำในสังกัด  ส่งผลรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR)  
ในเวลำที่ก ำหนด 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561  
  2.  ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนสำมำรถประเมินผล  ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 
  3.  สถำนศึกษำที่รอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  มีควำมพร้อมรับกำรประเมินทุกโรง 
  4.  สถำนศึกษำมีรำยงำนกำรผลประเมินตนเองที่สะท้อนตำมสภำพจริงตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)**
 ……............................................................................................................................................................ 
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ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1. สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในได้อย่ำงเข้มแข็ง เป็นระบบและต่อเนื่อง  
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
 2. สถำนศึกษำจัดส่งข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีของสถำนศึกษำตำมเวลำที่ก ำหนด 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ได้ข้อสนเทศจำกผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อน ำมำวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1.สถำนศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                               
พ.ศ. 2561   
 2. สถำนศึกษำที่รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ มีผลกำรประเมินระดับดี ขึ้นไป 
 3. สถำนศึกษำมีรำยงำนกำรประเมินตนเองที่สะท้อนตำมสภำพจริง 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  วันที่ 1  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  วันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564   
สถำนที่ด ำเนินกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  2 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  กำรประชุมปฏิบตัิกำรสื่อสำร สร้ำงควำม
เข้ำใจ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                               
พ.ศ. 2561  ตำมกลุ่ม 6 อ ำเภอ   

    

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมปฏิบตัิกำรพัฒนำผู้ประเมิน     

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ  ติดตำม ช่วยเหลือ สถำนศึกษำท่ี
รอรับกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสี่  

- ค่ำอำหำรประชุมกรรมกำร 24 เครือข่ำยๆละ
2 คน*120บำท 

- ค่ำชดเชยน้ ำมันกำรนิเทศ 60 รร*400 
กลุ่มเป้ำหมำย 60 โรงเรียน) 

30,000   
 

5,760 
 

24,000 

   

- ค่ำเข้ำเลม่สรุปรำยงำน    240    
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ  ติดตำม ตรวจสอบ  ระบบกำร
ประเมินและประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร จดัท ำคูม่ือ แจ้งโรงเรียน 
2) ประชุมแจ้งแนวทำงกำรประเมนิและประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

3) นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ช่วยเหลือฯ 
3) สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

นิเทศ 
บูรณำกำร 

   

รวมงบประมาณ 30,000 30,000 
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โครงการ  “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย. สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12  )  การพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.0101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ

เรียนรู้ และมีทักษะทีจ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDGs 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน  และผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 

(substantial proportion) สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ค านวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573    
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ครูผู้สอน 
         ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรราที่ 21  ที่ตอบสนองต่อ 

                           ความตอ้งการ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย :  F0304  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
            ของตนเองได้ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 

 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579)  เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ได้ดีขึน้และสร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในปี พ.ศ. 2573  

 กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีนโยบายให้              
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ  เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่       
ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างปกติสุข  การอ่านและการเรียนรู้หนังสือ 
(Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ การอ่านอย่าง
คล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะน ามา ซึ่งความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต และนอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้นโยบาย         
“ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ” และ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม               
ซ่ึงเป็นนโยบายต่อเนื่อง โดยสพฐ.ก าหนดเป้าหมายให้“นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้      
และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้  กอปรกับการประเมินการอ่านการ
เขียนของนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -6  ผ่ านระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (E-MES)  ในภาคเรียนที่  2                     
ปีการศึกษา 2562 พบว่ายังมีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่
นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านการเขียนในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ความเข้าใจเรื่องพยัญชนะและสระในภาษาไทย 
การอ่านออกเสียง  เช่น  การอ่านค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆและการอ่านรู้ เรื่อง ผู้ เรียนไม่สามารถ             
อ่านจับใจความบอกข้อคิดเห็นและตอบค าถามจากเรื่องที่ อ่านได้  นอกจากนั้น ยั งมีปัญหาการเขียน              
ผู้ เรียนไม่สามารถเขียนค าตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ถูกต้องและไม่สามารถเขียนประโยค เรื่องสั้นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์หรือจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความและการเขียนเรียงความได้ การใช้สระลดรูป     
และเปลี่ยนรูป การใช้ค าที่มีตัวสะกดมาตราต่างๆ ทั้งตรงตามมาตรา และไม่ตรงมาตรา การใช้ค าควบกล้ า          
ค าท่ีมีตัวอักษรน าหรือการผันวรรณยุกต์ เป็นต้น 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ เทคนิควิธีการสอน สามารถผลิตสื่อ วิธีการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
        2.2  เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ  
        2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
        2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน 
       
3.เป้าหมาย 
        3.1 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถ 
ผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่าน     
  3.2  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับโรงเรียน 
  3.3  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.4  เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน 
  3.5  นักเรียนทุกคนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
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เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        1. ครูมีความรู้ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษไทย  
        2. โรงเรียนในส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมแข่งขันภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3                                   
อ่านออก เขียนได้   
        3. ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน     
        4. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
        1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 95  ขึ้นไป 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 95  ขึน้ไป 
  3. ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับโรงเรียน 
  4. นักเรียนทุกคนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  
 5.  โรงเรียนต้นแบบการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน( Best Practice)  
        6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  

เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2             
ได้ก าหนดให้มีจุดเน้นนโยบายอ่านออก เขียนได้  ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  แต่การด าเนินการดังกล่าว   
ยังไม่มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งในปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564  จึงก าหนดกิจกรรมท้าพิสูจน์ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
        1.  นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 95 
 2.  ครูมีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค วิธีการ พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนในสังกัด    
        3.  ครูจัดกิจกรรมแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนได้ 
        4.  โรงเรียนในสังกัดได้ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
        1.  นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 85 
 2.  ครูมีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค วิธีการ พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนในสังกัด    
        3.  ครูจัดกิจกรรมแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนได้ 
        4.  โรงเรียนในสังกัดได้ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
        1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
        2. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
        3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงานเกี่ยวข้อง   
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้  ป.1-3  
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะท างาน จัดท าเครื่องมือ 20 คน x 2 วัน x 120 บาท 
2. ค่าชดเชยน้ ามัน 20 คน  x 2 วัน x 300  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่ม/
ศน.เครือข่าย  40 คน * 120 บาท 
4. ค่าจัดท าแบบประเมิน 7,535 คน x 10 บาท 
5.ค่าจัดท าเกียรติบัตร 216 กรอบ x 100 บาท 
6.ค่าพาหนะในการนิเทศ 26 สายx 500 บาท   
7. ค่าจัดพิมพ์สรุปรายงานผล 24 กลุ่ม x 500  บาท 
8. ค่าจัดท าสรุปรูปเล่มรายงาน 1 เล่ม x 200 บาท 

(142,750) 
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2.แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย   เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
1.ค่าอาหารกลางวันว่างและเครื่องดื่มกรรมการ 30 คน                
x 2 วัน x 120 บาท  
2.ค่าพาหนะกรรมการ 30 คน x 2 วัน x 200 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียน และ ครู  
จ านวน  400 คน x 120  บาท 
4.ค่าวัสดุ 

(45,200 ) 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ   
                                                                                

กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.กิจกรรมแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย 
1. ค่าพาหนะกรรมการ  20 คน x  1 วัน x  200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียน และ ครู                    
300 คน x  70 บาท 

 (23,400 ) 
2,400 

 21,000 

  
2,400 
21,000 

 
 
 
 

4. อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 0    
5.  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การแก้ปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

0    

รวมทั้งสิ้น 211,350 0 111,200 100,150 
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โครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)*.การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ   ที่21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
(3) เป้าหมาย SDGs0406 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถ                 
อ่านออก  เขียนได้  และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : .F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : F0304  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนได้ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวด้วยการก าหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ส าหรับใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  กรอปกับปัจจุบัน
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ตลอดจน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปโดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข นอกจากนี้ทักษะ   
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือการเรียนรู้ 3R x 8C ซึ่ง 3R ได้แก่  1) Reading (อ่านออก) 
2) (W) Writing (เขียนได้) 3) (A)Arithmetic’s (คิดเลขเป็น) ส่วน 8C ได้แก่ 1) Critical Thinking and Problem 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 2) Creativity and Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 7) Career and Learning Skills (ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้) 8) Compassion 
(มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา  มีระเบียบวินัย )  ซึ่งทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความ
พร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างาน        ที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลาย
ด้านที่ส าคัญได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เป็นนามธรรม การให้เหตุผล และการคิดเชิงระบบ ซึ่งผู้เรียน 
จะเรียนรู้ได้ดีต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีของครูและผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอนต้องค านึงถึงมาตรฐาน                   
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนสามารถน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ผู้เรียนจะต้องฝึกการตั้งปัญหาการตั้งค าถาม การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การแปล
ความ ตีความ และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อผู้เรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง 
ผู้เรียนจะฝึกการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและผู้เรียนจะน าประสบการณ์
ทั้งหมดไปสร้างองค์ความรู้ต่อไป  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการค านวณ มีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
พ้ืนฐานของคณิตศาสตร์คือ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ซึ่งพ้ืนฐานเหล่านี้การจัดการเรียนการสอน    
ในระดับประถมศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องปูพ้ืนฐานทั้งสี่ด้านให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน  พื้นฐานเหล่านี้
หมายถึงการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนทักษะการคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพและ
มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2     
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมการคิดเลขเป็น เลขคล่อง  เพ่ือเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ  
 

2) วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว  
2.เพื่อให้ครูคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็วอย่างหลากหลาย 
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 (การคิดเลขเป็น) 
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3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็วที่หลากหลาย  
2.ครูคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็วอย่างหลากหลาย 
3.นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
2.ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  ( การคิดเลขเป็น) 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)** 

      ผลที่คาดว่าจะเกิด . 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ.. 

1.ร้อยละของสถานศึกษา 
2.ร้อยละของครูคณิตศาสตร์ 
3.ร้อยละของผู้เรียน   
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.. 
1.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
2.โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2   
3.ครูคณิตศาสตร์ ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
4.ผู้เรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

4.ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
            พฤศจิกายน  2563  -  กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการคิดเลขเป็น 
สพป.อุดรธานี เขต 2 
 
2.กิจกรรมการขับเคลื่อนการคิดเลขเป็น 
       การประเมินผลสัมฤทธิ์การคิดเลขเป็น 
นักเรียนทุกคน โดยใช้แบบทดสอบการคัดกรอง
คณิตศาสตร์ ที่จัดท าข้ึน 
     2.1 ประชุมคณะกรรมการ  จ านวน 20 คน 
จัดท าข้อสอบคณิตศาสตร์    จ านวน  3  วัน 
         - ค่าชดเชยน้ ามันคณะกรรมการ 
จ านวน 20 คนๆละ 200  บาท เป็นเงิน 
20 x 200 x 3 บาท 
                -ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  
วันละ 120 บาท เป็นเงิน  120 x 20 x 3 บาท 
      2.2 ค่าประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนา      
      2.3 ค่ากรอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางคณิตศาสตร์ จากการประเมิน 10 
อันดับแรก ของแต่ละชั้น  จ านวน 100  กรอบ
เป็นเงิน 100 x 100  บาท 
      2.4 ค่าสรุปเล่มรายงาน 
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 3. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GSP 
จ านวน 35 คน  
      3.1. วางแผนประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน จ านวน 8  คน 
           1) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน 8 x 120 บาท  
          2) ค่าชดเชยน้ ามัน คณะกรรมการ 
จ านวน 8  คน เป็นเงิน  200 x 8  บาท 
       3.2 กิจกรรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ 
          1)  ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
จ านวน 3 วัน 35  คน 
         2.)ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน 
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      4 )ค่าเอกสารประกอบ จ านวน 30  เล่มๆ
ละ 50  บาท 
      6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการ “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ   
     กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(3) เป้ำหมำย SDG0401 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำย เด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  
     และมัธยมศึกษำ ที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล  
     ภำยในปี พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04 กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0405 กำรติดตำม วัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ................................................................................................................. 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
หลักการและเหตุผล 

สถำนกำรณ์ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เช่นเดียวกับระบบกำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภำวะควำมเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนำคตใหม่: กำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21"   ที่มุ่งเน้น
ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) กำรเขียน 
(Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ (Critical Thinking) กำรสื่อสำร 
(Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพำะผู้เรียนใน
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลำยด้ำน เช่น ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะกำรคิดค ำนวณ เป็น
ต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งกำรแข่งขันได้อย่ำงปลอดภัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำย
และจุดเน้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และ
นโยบำยของรัฐบำล เรื่องกำรเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษำ มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียน
รำยบุคคลที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพ โดยเฉพำะกำรเรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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รวมถึงนโยบำย กำรพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษำคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้ำงเด็กให้เกิดทักษะ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ รวมถึงกำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหำได้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำน ของผู ้เร ียน ชั้นประถมศ ึกษำป ีที่  1   และกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ทุกคนจำก
โรงเรียนในสังกัด โดยประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และ
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ซึ่งได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวช ำญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในระดับ
นโยบำยและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเข้ำประชุมระดมควำมคิด เพ่ือก ำหนดกรอบโครงสร้ำง
ของเครื่องมือประเมินคุณภำพผู้เรียนทั้ง 2 ด้ำน ซึ่งกรอบโครงสร้ำงนี้ นอกจำก จะใช้เพ่ือกำรสร้ำงเครื่องมือ
ประเมินคุณภำพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสำมำรถใช้นิยำมและตัวชี้วัดที่ร่วมกัน ก ำหนดขึ้นนี้ ไปวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรประเมิน เพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดีตำมเหตุผลและควำม
จ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต  2 จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) อ่ำนออกเสียง และอ่ำนรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และกิจกรรมกำรกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษำที่ 3  กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  )O-NET ( ชั้น
ประถมศึกษำ ปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 
1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อประเม ินควำมสำมำรถด ้ำนกำรอ่ำน (RT)  (กำรอ่ำนออกเส ียง และอ่ำนรู ้เรื ่อง) ของผู้เรียน         
ช ั้นประถมศึกษำปีที ่1  

2. เพ่ือประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย               
และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

3.  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในกำรก ำหนดนโยบำย และกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

4.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 

6.กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน จ ำนวน 24 กลุ่มและโรงเรียนจ ำนวน 194 โรงเรียน มีกำรจัดกิจกรรมยกระดับ 
O-NET และ NT ร้อยละ 100 

 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน (RT) (อ่ำนออกเสียง        
และอ่ำนรู้เรื่อง) ที่สอดคล ้องกับมำตรฐำนและต ัวช ี้วัดตำมหลักส ูตรแกนกลำงกำรศ ึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศ ักรำช 2551    
กลุ ่มสำระกำรเร ียนร ู้ภำษำไทย ร้อยละ 3 

     2.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 

 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome)  

         1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  เพื่อวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

      2. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผลตำมมำตรฐำน 
และตัวชี้วัด โครงสร ้ำงกำรประเม ินควำมสำมำรถด ้ำนกำรอ่ำนของผู ้เร ียน ชั้นประถมศ ึกษำป ีที่ 1 และที่ให้
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) มีผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
  

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ............................................................................................................................. ............................... 
 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน (RT) (อ่ำนออกเสียงและ       

อ่ำนรู้เรื่อง) ที่สอดคล ้องกับมำตรฐำนและต ัวช ี้วัดตำมหลักส ูตรแกนกลำงกำรศ ึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศ ักรำช 2551          
กลุ ่มสำระกำรเร ียนร ู้ภำษำไทย ร้อยละ 3 

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
     4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  เพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 5. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผลตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัด โครงสร ้ำงกำรประเม ินควำมสำมำรถด ้ำนกำรอ่ำนของผู ้เร ียน ชั้นประถมศ ึกษำป ีที ่1 และท่ีให้
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) มีผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 

 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ระดับ 3  หมำยถึง    นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน(RT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   
มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  3 
หรือมีค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ระดับ 2  หมำยถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน(RT)                         
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)          
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3                   
มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)                                                     
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3                                          
หรือมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 40-49 

     ระดับ 1  หมำยถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน(RT)                           
      นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   
มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)     
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 2  
หรือมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 30-39 

    ระดับ 0  หมำยถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน(RT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   
มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) คงท่ี/ลดลง/เพ่ิมข้ึนน้อยกว่ำร้อยละ 1  
หรือมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 0-29 

หมายเหตุ  แยกพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรประเมินเป็นรำยชั้น แล้วสรุปภำพรวมตำมเกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ,นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ,นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต 2 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
โดยใช้การทดสอบ ONET/NT  เป็นฐาน 

0.-    

1.1 ประชุมคณะท ำงำน ครูวิชำกำรระดับกลุ่ม
เครือข่ำย เพื่อวิเครำะห์วำงแผนกำรด ำเนินงำน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ผลกำร
ทดสอบ O-Net และ NT 
1. ประชุมคณะท ำงำน 1วัน 25 คน  
   1.1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน /อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
25 คน 1วัน คนละ 120 บำท (25x120x1) 
      1.1.2 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะท ำงำน 
คนละ 200บำท 1 วัน (25x200x1)  
      1.1.3 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 25 ชุด 
ชุดละ 50 บำท (25x50) 

    

1.2 กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
    1.2.1 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร
เยี่ยม นิเทศ ติดตำม จ ำนวน 24 คน 300 บำท 
(24 x300) 
    1.2.2 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 10 ชุด ๆละ 200 บำท(10x200) 

    

กิจกรรมที่ 2 ประเมินด้านการอ่าน(RT)  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

70,000.-    

2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมระดับศูนย์สอบ  
   2.1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน /อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
30 คน 1วัน คนละ 120 บำท (30x120x1) 
   2.1.2 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะท ำงำน 
คนละ 200 บำท 1 วัน (30x200x1)  
   2.1.3 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 30 ชุด  
ชุด ๆ ละ 50 บำท (30x50) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

     2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
190 คน  

 
 

  
 

 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2         หน้า 62 
 

          2.2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน /อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (190x120x1) 
          2.2.2 ค่ำเอกสำรคู่มือกำรประเมินด้ำนกำร
อ่ำน (RT) 190 เล่ม ๆ ละ 50บำท(190x50)     

22,800.- 
 
 

 

22,800.- 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 2.3 ด ำเนินกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน (RT)  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
จ ำนวน 190 โรงเรียน 

    2.3.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรคุมสอบ 
จ ำนวน 380 คน 120 บำท 1 วัน  (380x120x1) 

    2.3.4 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร
ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 24 คน 200 บำท 1 วัน 
(24x200x1) 

    2.3.5 ค่ำอำหำรว่ำงนักเรียนเข้ำเข้ำสอบ 
ชั้น ป. 1 จ ำนวน 2,574 คน ๆละ10 บำท 
(2,574x10)       

 
 

 
 

45,600.- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

45,600.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

2.4 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 8 ชุด ๆละ 200 บำท(8x200) 

1,600.-    1,600.- 

 
กิจกรรมที่ 3  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
0.-  

   

2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมระดับศูนย์สอบ  
   2.1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน /อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
25 คน 1 วัน คนละ 120 บำท (25x120x1) 
   2.1.2 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 25 ชุด  
ชุด ๆ ละ 50 บำท (25x50) 
   2.1.3 ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  
           (ดินสอ/กบเหลำ/ยำงลบ) 

    

2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
200 คน  
          2.2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน /อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (200x120x1) 
          2.2.2 ค่ำเอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณภำพ
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ผู้เรียน (NT) 200 เล่ม ๆ ละ 50บำท(200x50) 
          2.2.4 ค่ำป้ำยประชุม 

 2.3 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
     2.3.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรคุมสอบ  
จ ำนวน 200 คน 120 บำท 1 วัน  (200x120x1) 

    2.3.2 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร
คุมสอบ 200 คนๆละ 200 บำท 1 วัน (200x200x1) 

    2.3.3 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ
แบบเขียนตอบ จ ำนวน 200 คน 120 บำท 1 วัน  
(200x120x1) 

    2.3.2 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร
ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 200 คน 200 บำท  
1 วัน (200x200x1) 

    2.3.4 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร
ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 24 คน 200 บำท 1 วัน 
(24x200x1) 

    2.3.5 ค่ำอำหำรว่ำงนักเรียนเข้ำเข้ำสอบ 
ชั้น ป. 3 จ ำนวน 2,804 คน ๆละ10 บำท(2,804x10)       

    
 
 
 
 
 
  
 

2.4 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 15 ชุด ๆละ 200 บำท (15x200) 

    

รวมงบประมาณ 70,000.-     
(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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โครงการ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย.................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)*การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDGs0402 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล         
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
         ชื่อปัจจัย : F0103 หลกัสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน 
              ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 
                                     ความต้องการของประเทศ(ปริมาณ/คุณภาพ) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

หลักการและเหตุผล 
        การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้
พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต  
            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดย ให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเพ่ิม

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ความส าคัญของการพัฒนาด้านตัวตน และการพัฒนาทักษะสมอง ให้มากขึ้นเพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น 
และภูมิใจในตนเองและเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผลและรู้จักก ากับตนเอง ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน มีจิตวิญญาณความเป็นครู เชื่อมั่นวาเด็กทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ทักษะสมอง มีความคิดริเริ่มมีความมุ่งมั่น กล้าท าเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
พ่ึงทางใจ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  สามารถออกแบบกิจกรรม สร้างนวัตกรรม 
ผลิตและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดบรรยากาศชั้นเรียน และสามารถจัดท า
เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ         
จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ด้านตัวตน และทักษะ
ทางสมองเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก าหนดหลักการคุณภาพ ขอบข่ายของการ
จัดการเรียนรู้และกลไกที่จะก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม สนับสนุน บาทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
เลี้ยงดู โดยเฉพาะการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564  ขึ้น        
เน้นการด าเนินการและบทบาทของโรงเรียน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
เครือข่าย และโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
อุดรธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ได้อย่างมีคุณภาพ  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฐมวัย พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรม 
เสริมประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวยัให้มีความพร้อมที่สมดุลแบบองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 3.  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 4.  เพ่ือขยายผลเครือข่ายต้นแบบการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เครือข่ายละ 1 โรงเรียน 
 5. เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถจัดหาและผลิตสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.  เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกคน 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 194 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 300 คน ให้ความส าคัญ        
และสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100 
 2. ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการสอนตามแนวคิดไฮสโคป High Scope เพ่ิมขึ้น  
กลุ่มเครือข่ายละ 3  โรงเรียน 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
               1. ครูผู้สอนปฐมวัย พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวยัให้มีความพร้อมที่สมดุลแบบองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
                 2. เด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 1. เด็กอนุบาลมีพัฒนาการทุกด้านในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 
          2. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560        
ได้อย่างมีคุณภาพและมีวิธีการปฏิบัติที่ดีของตนเอง  ร้อยละ 100 
          3. โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป  มีความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย      
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้.. 
 
      ผลที่คาดว่าจะเกิด  
            1. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ได้อย่างมีคุณภาพ  
            2. ครูผู้สอนปฐมวัย มีพัฒนาทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา
เด็กปฐมวยัให้มีความพร้อมที่สมดุลแบบองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  
              3.  ขยายผลโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการสอนตามแนวทาง ไฮสโคป High Scope  เครือข่ายละ 3 โรงเรียน 
              4.  ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน าไปใช้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตร  
    5.  เด็กอนุบาลทุกคนมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. เด็กอนุบาลมีพัฒนาการทุกด้านในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 
 2. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้
อย่างมีคุณภาพและมีวิธีการปฏิบัติที่ดีของตนเอง  ร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป  มีความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
  3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
  4. เด็กปฐมวัย ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
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ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
       ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   65,640    
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน(20 คน) 
   1) ค่าอาหาร/อาหารว่าง  จ านวน 120 บาท * 20 
คน * 1 วัน 

   
2400 

 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรฯ 
(คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 24 คน,ตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายฯละ 2 คน จ านวน 48 คน วิทยากร 2 คน
รวม 72 คน) 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 6 ชม.* 2 คน *3 
วัน) 
2) ค่าอาหาร/อาหารว่าง  จ านวน 120 บาท * 74 คน * 
3 วัน) 
3) ค่าชดเชยน้ ามันส าหรับกรรมการ จ านวน 200 บาท 
* 20 คน * 3 วัน 
4) วัสดุส าหรับฝึกอบรม  

  
 
 
 

21,600 

 
 
 
 
 
 

26,640 
 

12,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

26,000    

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ทดแทนครูท่ีย้ายและ
เกษียณอายุราชการ  เวลา 1 วัน  

    

2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการประเมินโรงเรียน
เพ่ือขอรับตราประราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563” 

   
 
 

 

2.3 ตรวจประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราประราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2563” 

   
 

5000 

 

2.5 ร่วมพิธีรับตราพระราชทานฯ ที่ กทม.
(ศึกษานิเทศก์ +พ่ีเลี้ยง = 4 คน) 
    1) ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 240 บาท * 3 วัน * 4 คน 
    2) ค่าที่พัก จ านวน 1200 บาท *2 ห้อง * 2 วัน 
    3) ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  3500 
บาท * 3 วัน 

   
 

3600 
2400 

 
15000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเสริม
ประสบการณ์ส าหรับครูปฐมวัย (2 วัน) 

    

3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเสริมประสบการณ์
ส าหรับครูปฐมวัย (240 คน*2 วัน) แบ่งเป็น 3 รุ่น* 
80 คน 
    1) ค่าอาหาร/อาหารว่าง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
120 บาท * 80 คน * 6 วัน 
    2) ค่าอาหาร/อาหารว่าง กรรมการ จ านวน 120 
บาท * 12 คน * 6 วัน 
    2) ค่าชดเชยน้ ามันส าหรับกรรมการ จ านวน 200 
บาท * 12 คน * 6 วัน 
3) ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จ านวน 300 บาท *240 คน 
(72000 บาท ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเอง) 
   4) ป้ายเวที 

    

กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนการจัดกจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป(High Scope 

8000    

4.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดไฮสโคป(High Scope) (จ านวน 80 คน) 

    

4.2 นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 
   1) ค่าชดเชยน้ ามันคณะกรรมการนิเทศตดิตาม 
จ านวน 200 บาท* 2 คน *20 วัน 

   
8000 

 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบติัการเฉพาะทาง
วิทยาการค านวณและสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย  

    

5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการ
ค านวณและสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (3 รุ่น* 80 
คน* 1 วัน) 

   
 

 
 

 
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ PLC 

    

รวมงบประมาณ 99,640 21,600 75,040 3,000 
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โครงการ “อบรมปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotic : วิทยาการค านวณกับหุ่นยนต์พ้ืนฐาน” 
               โดยใช้รูปแบบออนไลน์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 12101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(3) เป้าหมาย SDGs SDG0407 (ก) นโยบายการศึกษาประเทศ 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย : F0201 ครูผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ................................................................................................................. .. 
              ชื่อปัจจัย : ..............................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. .. 

 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทต่อการจัดการศึกษา เพราะเป็นบูรณาการยุทธวิธี

การจัดการเรียนการสอนกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
จากนโยบายระดับชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้        
และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง โดยก าหนดสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)ในหลักสูตรแกนกลาง 
2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ครูผู้จัดการศึกษา    
ต้องออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารให้เป็นประโยชน์ต่อ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ      
เป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่สามารถท าได้โดยใช้โปรแกรม และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ CS Unplugged (Computer 
Science Unplugged) จากเป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) การสอนวิทยาการค านวณโดยไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นการเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้ อาจไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนก็ได้ ผู้สอนสามารถท าได้โดยใช้วิธีการออกแบบสภาพการเรียนรู้ เช่น การสอน
อัลกอริทึมโดยกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้น การให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราวที่เขียนอย่างสร้างสรรค์ การ
เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาลงในกระดาษ และการสอนวิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรม แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนโดยเริ่มต้นจากการการฝึกใช้โปรแกรม การแก้ไขปัญหาในการท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สูงขึ้น ครูผู้สอนควรออกแบบการเลือกใช้ภาษา
โปรแกรมส าหรับพัฒนาผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีภาษาโปรแกรมอยู่มากกมายซึ่งแต่ละภาษา
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้วิทยาการค านวณในระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียน     

  สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานทางวิทยาการค านวณ คือ ทักษะการแก้ปัญหา         
ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะ ทั้ง 7C ได้แก่ 1. ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking and Problem Solving) 2.ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 3. ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม (Cross-cultural) 4. ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 5. ทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information, and Media literacy) 6.ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy) และ 7.ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ทั้งนี้ทกัษะในการแก้ปัญหาถือเป็นทักษะที่เป็นพ้ืนฐานให้กับ
การพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างสรรค์ และทักษะที่สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมอีกด้วย(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2563) จากนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้มีการด าเนินการให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย     
6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตราฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง       
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้มี
การขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาการจัดการเรียนการรู้วิทยาการค านวณในระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยได้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการเขียน  Coding            
ในปีการศึกษา 2562 มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในการวิทยาการค านวณในชั้นเรียน ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
คือ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 39 โรงเรียน ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจากการนิเทศ  ติดตาม            
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การด าเนินการจัดการศึกษาวิทยาการค านวณในชั้นเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนสอนของครูยังไม่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปัญหา การส่งเสริมการคิด เนื่องจากกิจกรรมในห้องเรียนส่วน
ใหญ่ครูมีหน้าที่เป็นผู้บรรยาย และแบ่งความรู้เนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ และให้นักเรียนท ากิจกรรมตามเนื้อหา    
ที่ครูแบ่งย่อยเป็นขั้นตอน ซึ่งนักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เป็นการรับข้อมูลสารสนเทศ     
ที่ถ่ายทอดจากครู ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้ มีการจัดท าคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ Coding ส าหรับครูวิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพ้ืนพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศัยภาพ จึงได้มีการจัดโครงการ 
กิจกรรม STEM Robotic : วิทยาการค านวณกับหุ่นยนต์พ้ืนฐาน” เพ่ือใช้กิจกรรม STEM  ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท างานทางวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดเพ่ือออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เกิดการท างานอย่าง
เหมาะสมที่สุด โดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นฐานในการคิด คิดตามความจริงของการใช้ งานโดย
มองที่เหตุผลส่งเสริมนักเรียนในสังกัด  ซึ่งการอบรมปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotic : วิทยาการค านวณ
กับหุ่นยนต์พ้ืนฐาน”ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้และความสามารถให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณในเรื่องที่
คุณครูสนใจเพื่อน าไปใช้ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนในสังกัด สพป.อด.2 เพ่ือใช้ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21     
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
วัตถุประสงค์  
          1.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมครูวิทยาการค านวณในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้มีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ   
  2.เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณทุกระดับส าหรับทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2 
ตามนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  
            
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. ครูวิทยาการค านวณมีความเข้มแข็งในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพผ่านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ   
  2.นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและในสังกัด สพป.อด.2 ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
อย่างเต็มศักยภาพผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ   
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1.ครทูุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
  2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัดที่สนใจได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม STEM Robotic : วิทยาการค านวณกับหุ่นยนต์
พ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
……............................................................................................................................................................ 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
      1. ครูทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
  2. โรงเรียนในสังกัด มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม STEM 
Robotic : วิทยาการค านวณกับหุ่นยนต์พื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
      3. เป็นการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครูในสังกัดได้รับการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและมีการใช้สื่อที่หลากหลาย 
ในการจักการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา  
  2. นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   ครูและนักเรียนในสังกัด 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ปีการศึกษา 2564  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการ  
1.2 วางแผนการด าเนินงาน 
1.3 ออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูและนักเรียนโดยใช้รูปแบบ
ออนไลน์  1) ระดับปฐมวัย  2) ระดับ
ประถมศึกษา 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.4 ศึกษา ทดลองการ ใช้สื่อในแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือหารูปแบบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา    

5,000 5,000   

รวมงบประมาณ 5,000    
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการติดตามโครงการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูและ
นักเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์  
ให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลการน าใช้ไปใช้เพื่อ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณในแต่ละระดับ
ตามบริบทของโรงเรียน  

0    

กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการคัดเลือกและส่งเสริม
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ  
3.1 มีการเผยแผร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีการ
ปฏิบัติเป็นเลิศในการน าสื่อไปใช้เพื่อออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3.2  จัดเวทีระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้นักเรียนที่
มีความสามารถด้านหุ่นยนต์เข้าร่วมแสดง
ความสามารถ 

 
 
 

15,000 
 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
รวมงบประมาณ 30,000    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 
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โครงการ  “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย  
              การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 12101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(3) เป้าหมาย SDGs SDG0407 (ก) นโยบายการศึกษาประเทศ 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)    ชื่อองค์ประกอบ : V02 ครูผู้สอน 
         ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรราที่ 21  ที่ตอบสนองต่อ 
     ความต้องการ  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : . V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : F0304  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนเองได้ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิต
ของคนไทย เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ รวมถึงการสื่อสารเพ่ือให้ทั นกับกระแสการ        
เปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่  21  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Communicative Approach และ Active Learning  เป็นกระบวนการที่เชื่อได้ว่าจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนสูงขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงเสนอโครงการ  
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                  
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปยังการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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วัตถุประสงค์   
        2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach 
และ Active Learning  
          2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผ่านการอบรม 
          2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) สู่ความเป็นเลิศ 
           2.4 เพ่ือจัดท าคู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

     เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1)   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่ายละ 2 คน ทั้ง 3 ระดับได้รับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning   

2)  ครูที่ผ่านการอบรม ได้รับการนิเทศ ติดตามด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3)   ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มีทักษะเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
4)   จัดท าคู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ สพป.อุดรธานี เขต 2  
 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1)  ครูที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach และ 

Active Learning ได ้
2)  ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการนิเทศ ติดตามด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
3)  ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) สู่ความเป็นเลิศ 
4)  สพป.อุดรธานี เขต 2  มี คู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ สพป.อุดรธานี เขต 2 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……............................................................................................................................................................  
 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
   1. ครูที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach 

และ Active Learning ได้และได้รับการนิเทศติดตาม 
    2. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) สู่ความเป็นเลิศ 
   3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี Best Practice การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ประเมิน 
1.ครูที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Communicative Approach และ 
Active Learning ได ้

-สังเกตการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

-แบบสังเกตการจัดการเรียน
การสอน 

2. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) สู่ความเป็นเลิศ 

-การเล่นเกมส์การต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

- แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

3. สพป.อุดรธานี เขต 2 มีคู่มือ พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

-ประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

-แบบประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ถึง  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564  สถานที่
ด าเนินการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาครูภาษาอังกฤษ                
จ านวน  3 รุ่น ละ 1 วัน เครือข่ายละ 2 คน                    
- ค่าอาหาร (24 เครือข่าย*6คน*120บาท)             
-ค่าอาหารประชุมกรรมการ      12คน*120บาท                                   
-ค่าวิทยากร 3คน*1000บาท*3                       
-ค่าวัสดุ 

28,720  
 
 
1,440 
9,000 
 

 
 
17,280 

 
 
 
 
 
1,000 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ (6อ าเภอ) 
-ค่าอาหาร 144 คน*120บาท                           
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง(6อ าเภอ*500บาท) 

20,280   
17,280 
  3,000 

 

กิจกรรมที่ 3 Crossword 
-ค่าอาหารประชุมกรรมการ 10คน*120บาท                  
-ค่าอาหารประชุม 30คน*120บาท                                  
-ค่าวิทยากร 3*1000บาท 

7,800  
 
 

3,000 

 
 

1200 
3,600 
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กิจกรรมที่ 4 จัดท าคู่มือ                                          
–ค่าอาหารประชุมกรรมการ8คน*120บาท*4วัน 
 

3,200   
3,200 

 

  13,440 45,560 1,000 
รวมงบประมาณ 60,000 60,000 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12  )  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  

(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 12.1 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y2) 12.0101  แรงจูงใจและระบบสวัสดิกำรที่เพียงพอและเหมำะสม 
(3) เป้ำหมำย SDGs 4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคน  และผู้ใหญ่ทั้งชำยและหญิงในสัดส่วนสูง 

(substantial proportion) สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้ค ำนวณได้ภำยในปี พ.ศ. 2573    
 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ครูผู้สอน 
         ชื่อปัจจัย : F0201  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ :  V03   
              ชื่อปัจจัย :  F0304   

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

หลักการและเหตุผล 
 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ปัจจัยด้ำนคนจึงเป็นส่วน
ส ำคัญและมีบทบำทที่จะขับเคลื่อนท ำให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จ  กำรบริหำรงำนบุคคล จึงมีควำม
จ ำเป็นและส ำคัญ  เพรำะจะช่วยกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจต่ำงๆ ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  จึงได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กำรประเมินสัมฤทธิผลผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี  กำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ 1 ปี และคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล 
คณะกรรมกำรพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษำ กำรจัดท ำ ก.ค.ศ.16 ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู
ผู้ช่วย กำรพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 2560 - 2563 และกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและคดี ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  จึงด ำเนินกำร
เพ่ือสนองนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้เกิดคุณภำพ ในกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำองค์กร 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 79 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ประกอบกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1(1 เมษำยน 2564) และ 
ครั้งที่ 2(1 ตุลำคม 2564) 
 2.  เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี 

3. เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล คณะกรรมกำรพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษำ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ 
 4.  เพ่ือให้มีกำรพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี ส ำหรับผู้ที่ได้รับพระรำชทำนใช้ประดับใน
พิธีและรัฐพิธี เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจ เป็นสิริมงคล กับข้ำรำชกำรผู้ได้รับพระรำชทำน  เป็นควำมภำคภูมิใจ และเป็น
เกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 
 5. เพ่ือจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 
 6.  เพ่ือให้มีกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เกิดประสิทธิภำพ ช่วยพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆ ในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก ำลังใจข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำละส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติงำน
เต็มตำมศักยภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 
    
เป้าหมาย 
        3.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี 
ครบทุกโรงเรียน 
  3.2  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ในระยะเวลำ 1 ปี 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหยด 
  3.3  ข้ำรำชกำรในสังกัดได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
  3.4  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดท ำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16  
ครบทุกคน 
 3.5  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและคดี ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        3.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี 
ครบทุกโรงเรียน 
  3.2  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ในระยะเวลำ 1 ปี 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหยด 
  3.3  ข้ำรำชกำรในสังกัดได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
  3.4  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดท ำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16  
ครบทุกคน 
 3.5  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและคดี ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
        1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 194 โรงเรียน 
  2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด จ ำนวน 30 รำย 
  3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จ ำนวน 400 คน 
 4.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดท ำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. 16 
จ ำนวน  100 คน 
        5.  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและคดี ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ จ ำนวน 10 คน 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
        1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 194 โรงเรียน 
  2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด จ ำนวน 30 รำย 
  3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จ ำนวน 400 คน 
 4.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดท ำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. 16 
จ ำนวน  100 คน 
        5.  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและคดี ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ จ ำนวน 10 คน 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
        1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้เลื่อนเงินเดือน ตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ 
  2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด  
  3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
 4.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จัดท ำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. 16 
        5.  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและคดี ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
        1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ น ำผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนไปพัฒนำงำนในหน้ำที่ ในสถำนศึกษำ ท ำให้โรงเรียนมีกำรพัฒนำในทำงที่ดีข้ึน 
        2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในระยะเวลำ 1 ปี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
        3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย มีหลักฐำนในกำรรับรำชกำร 
        4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  
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4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลำคม  2563  ถึง  30  กันยำยน  2564 
         

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ  

 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการตรวจสอบผู้ขอรับ
เงิน พ.ค.ก. ประจ าปี 
1. ครั้งที่ที่ 1(1 เมษำยน 2564) 
    194 โรงเรียน x 120 บำท 
2. ครั้งที่ที่ 2(1 ตุลำคม 2564) 
    194 โรงเรียน x 120 บำท 
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และอำหำรกลำงวัน 
ส ำหรับคณะกรรมกำรแต่ละคณะ 
    ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2564) 
     3.1 คณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน 15 คน x 120 บำท 
     3.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน 10 คน x 120 บำท 
     3.3 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 15 คน x 120 บำท 
     3.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 15 คน x 120 บำท 
     3.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
15 คน x 120 บำท 
    3.6 คณะกรรมกำรสรุปผลงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ  20 x 120 บำท 
          3.6.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 คน x 120 บำท x 2 วัน 
          3.6.2 ค่ำชดเชยน้ ำมนัคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 คน x 200 บำท x 2 วัน 
   3.7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 

84,420 
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กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ  

 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2564) 
    3.1 คณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน 15 คน x 120 บำท 
     3.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน 10 คน x 120 บำท 
    3.3 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 15 คน x 120 บำท 
    3.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร 
 20 คน x 120 บำท 
    3.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
15 คน x 120 บำท 
    3.6 คณะกรรมกำรสรุปผลงำนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ  10 x 120 บำท 
          3.6.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 คน x 120 บำท x 2 วัน 
          3.6.2 ค่ำชดเชยน้ ำมนัคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 คน x 200 บำท x 2 วัน 
     3.7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 
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กิจกรรมที่ 2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 
1 ปี 
    2.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล 
(6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง)  
         1) ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร 3 คณะๆ ละ 3 คน x 
120 บำท x 2 วัน 
        2) ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย 3 คณะๆ ละ 3 คน x 200 
บำท x 2 วัน 
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กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวด

รายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  2.2 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษำ 
(3 เดือน/ครั้ง 4 ครั้ง)  
         1) ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร 3 คณะๆ ละ 3 คน x 
120 บำท x 4 วัน 
        2) ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย 3 คณะๆ ละ 3 คน x 200 
บำท x 4 วัน 
   2.3 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล คณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา 
     1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมค่ำอำหำร จัดทุกมื้อ 
15 คน x 650 บำท x 3 วัน 
     2) ค่ำเช่ำที่พัก 15 คน 8 ห้องๆ ละ 1,000 บำท 
2 คืน 
     3) ค่ำของที่ระลึก 2 แห่ง 
     4) ค่ำเช่ำรถรับจ้ำง 3 คัน 3 วัน ๆ 2,000 บำท 
     5) ค่ำน้ ำมันเชื่อเพลิง 3 คัน 3 วัน ๆ ละ 2,000 บำท 
     6) ค่ำวิทยำกร  3 ชั่วโมง ๆ 1,000 บำท 
 

 
 

  
 

 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท า ก.ค.ศ.16 ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มและอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน 100 คน ๆ ละ 120 บำท 
    

    

กิจกรรมที่ 4 การจัดพิธีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560 – 2563 
จ านวน 400 คน 
   3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มและอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน 400 คน ๆ ละ 120 บำท 
   3.2 ค่ำป้ำยไวนิล 1 ป้ำย 
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กิจกรรม /รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตาม 

หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล กฎหมายและคดี 
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมค่ำอำหำร จัดทุกม้ือ 
10 คน x 500 บำท x 3 วัน 
     2) ค่ำเช่ำที่พัก 10 คน 5 ห้องๆ ละ 1,000 บำท 
2 คืน 
     3) ค่ำของที่ระลึก 1 แห่ง 
     4) ค่ำเช่ำรถรับจ้ำง 3 วัน ๆ 2,000 บำท 
     5) ค่ำน้ ำมันเชื่อเพลิง 3 วัน ๆ ละ 2,000 บำท 
 

    

รวมทั้งสิ้น 
84,420 

 
71,400 13,020 
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โครงการ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงกาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(3) เป้าหมาย SDGs4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
 (หลัก)ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
          ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
              ชื่อปัจจัย : F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
                       ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
                       ชื่อปัจจัย : F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี กระทรงศึกษาธิการมุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(2561-2580) ในฐานะเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3       
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตรวมทั้งแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน
เพ่ือการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอ่ืนๆ     
รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการเร่งรัด
การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการรื้อปรับและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน           

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์กร รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มี   
ความพร้อมการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 56 ได้ก าหนดให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคร ู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561   

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ 
ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ก.ค.ศ.ก าหนด
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี ส าหรับผู้ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ในสถานศึกษาที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการหลักสูตรส าหรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยไว้แล้ว 
 
2) วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ครูผู้ช่วย 
มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 (2) เพ่ือให้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่าง โดยมุ่งเน้นการ 
ประเมินเพ่ือพัฒนา  
 
3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการ 
บรรจุแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วยได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
สามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างมีความสุข 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ  
และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ร้อยละ 100  
ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างมีความสุข ควบคู่กับการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้ง โดยมีผลคะแนนจากเฉลี่ยในปีแรก ร้อยละ 60 และในปีที่สอง 
ร้อยละ 70 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
สามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างมีความสุข 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ  
และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ 
 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการประเมิน    
และเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2  ปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และคุณภาพของผู้เรียน 
 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2. นักเรียนในสถานศึกษา 
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2563      ถึง    กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
1.วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อม       และ
พัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วยรูปแบบและ       
วิธีการที่หลากหลาย 
2.ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง          
เข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการ          
ประเมินทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้งในเวลา 2 ปี           
ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ค่าพาหนะในการเดินทางออกประเมินและ
ค่าตอบแทน ของศึกษานิเทศก์ท่ีเป็น
คณะกรรมการตามค าสั่งฯ 
คผช. 212 คน / ผู้ทรงคุณวุฒิ.13 คน                        
ผู้ทรงฯ 1 คน ให้ออกประเมิน 2 คน/ 1วัน                 
จ่ายชดเชยน้ ามัน วันละ 500                      
(16*500*7=56,000) 

  
56,000 

  

รวมงบประมาณ 56,000 56,000   
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
(2) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
   การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
   อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDGs  4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
   ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา 
   น้อยที่สุดและ รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)     ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
   ชื่อปัจจัย : F0205 การผลิตครู อัตราก าลังครู / ผู้สอน เหมาะสมเพียงพอ 
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
   ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
   ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
   ชื่อปัจจัย : F0501 กฎหมายด้านการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

1. หลักการและเหตุผล 

           ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษา ตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ในฐานะเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้  เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนการขับเคลื่อน        
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอ่ืนๆ รวมทั้งนโยบาย และแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ       
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการเร่งรัดการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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บริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล กอปรกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable-Development Goals : SDGs)  และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา 2 (DGS4) ข้อที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่ในการวางแผนและบริหารจัดการ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งอัตราที่มีผู้ครองต าแหน่งและอัตราว่าง ประกอบด้วยอัตรา
ข้าราชการครูสายงานบริหารการศึกษา  บริหารสถานศึกษา  สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) อัตราลูกจ้างประจ าต าแหน่งนักการภารโรงอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกประเภท   

 จากการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ปี พ.ศ.2560 - 2561 และ 2563 ที่ผ่านมา ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์  
แต่ขาดเกณฑ์ในบางจุด กล่าวคือ  จากการด าเนินงานจัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังครู 10 มิถุนายนของแต่ละปี 
สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนลดลง หากข้าราชการครูในสถานศึกษานั้นไม่มีการย้ายออก หรือไม่มีอัตราว่างที่จะ
ด าเนินการในการเกลี่ยอัตราก าลังก็จะท าให้มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ในทางตรงกันข้ามสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
อัตราก าลังครูไม่ถึงเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือ มีจ านวนนักเรียนเพ่ิม ท าให้อัตราก าลังครูต่ าเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด หากไม่มีครูที่ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์เขียนย้ายเข้า หรือไม่มีอัตราว่างจากสถานศึกษา   
เกินเกณฑ์ก็จะไม่สามารถที่จะเกลี่ยอัตราก าลังครูให้สถานศึกษาต่ าเกณฑ์ได้ จะไม่เกิดความสมดุล หรือ ข้อมูล
สภาพอัตราก าลังที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดเก็บรวบรวมไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุ             
จากแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่ก าหนดมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มและจ านวนแต่ละปี ระยะเวลาการให้ด าเนินการจัดเก็บแจ้งให้ด าเนินการกระกระชั้นชิด กอร์ปกับ      
ไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา         
ที่มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูล         
10 มิถุนายนของปี จึงเป็นปัญหาในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังครู ในแต่ละปีที่ข้อมูลสภาพ
อัตราก าลังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติง านในการบริหารอัตราก าลังให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 วางแผน วิเคราะห์อัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนอัตราลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 จัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ในสังกัด 
สพป.อุดรธานี เขต 2  
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 2.3 จัดท าข้อมูล 10 มิ.ย.ของปี  
 2.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลัง รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและ 
การตรวจรายงานข้อมูลตรงตามเวลาปฏิบัติงาน 
 2.3.2  การใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.ส าหรับการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานการสอน 
สายงานบริหารสถานศึกษาตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปโรงเรียน 
ที่มีอัตราก าลังต่ าเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.ก าหนด            
 2.3.3การใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. บริหารอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี         
 2.3.4 การใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.บริหารอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการสอบและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.3.5 การใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.ในการเกลี่ยอัตราต าแหน่งว่าง ต าแหน่งมีคนครอง ปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เป็นสายงานการสอน  
 2.3.6  การใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.ในการเกลี่ยอัตราต าแหน่งว่าง ต าแหน่งมีคนครอง พนักงานราชการ  
3.  เป้าหมาย 

  - เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. ได้ข้อมูลสภาพอัตราก าลัง 10 มิ.ย. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. ข้อมูลอัตราก าลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ประกอบการเขียนย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา       
    3. ข้อมูลอัตราก าลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ส าหรับการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการเกลี่ยอัตราก าลัง ทั้งอัตรามีคนครองและอัตราว่าง จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู 
เกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ าเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
     4. ข้อมูลอัตราก าลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ส าหรับการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการเกลี่ยอัตราก าลังซึ่งเป็นอัตราว่างจากสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนด 
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ าเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.ก าหนด กรณีท่ีมีการยุบ – เลิกสถานศึกษา 
      5. ข้อมูลอัตราก าลังที่ถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ส าหรับการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการเกลี่ยอัตราก าลัง ทั้งมีผู้ครองต าแหน่ง และอัตราว่าง ให้สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู 
ต่ าเกณฑ์กว่าที่ ก.ค.ศ.ก าหนด กรณีที่มีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
      6. การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า ต าแหน่งนักการภารโรง พนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้าง
ชั่วคราวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       1. สถานศึกษามีอัตราก าลังครูสายงานการสอน เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    3. การบริหารอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา ถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    4. การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาทั้ง 194 แห่ง ได้ต่อเนื่อง 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (projects contribution to target gap)** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 มีฐานข้อมูล สารสนเทศอัตราก าลัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สืบค้นง่าย น าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ย้าย สรรหา การเกลี่ย อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไปตลอดจนอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว ดีขึ้น 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     1. จ านวนโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ าเกณฑ์ลดลง จ านวนโรงเรียนที่มีอัตราก าลังพอดีเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
     2. ผู้บริหาร บริหารจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   1. โรงเรียนในสังกัด 194 โรง 
   2. ผู้เรียนในสถานศึกษา จ านวน 194 โรงเรียน 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

    ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ  
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราลูกจ้าง
ชั่วคราว ทุกประเภท วางแผน จัดเตรียมข้อมูล
อัตราก าลัง  
   1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล 10 มิ.ย. 
194 โรงเรียน รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลจากแบบ
โรงเรียนแบบ สพท. และแบบ พรก. 
   1.3 รายงานข้อมูลให้ สพฐ.ทราบ และใช้ข้อมูลใน
การพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลัง จากคืนเกษียณในแต่ละ
ปี จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน เกลี่ยพนักงานราชการ อัตราจ้างต่างๆ 
-ประชุมปฏิบัติการ 197 คน x (25+ 70) 18,715.00 
-ประชุมเกลี่ย ทั้งปี 1,285.00 
- รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท) 

  20,000  20,000  

                        รวมทั้งสิ้น 20,000  20,000  
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โครงการ  “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDGs 404 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน 

เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย :  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ

        ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
          F 0202 แจงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
          F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .......................................................................................... ............................ 
              ชื่อปัจจัย : ................................................................................................................................. 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ..................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. ... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ ใน

ระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ   ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง ท าให้สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น กอปรกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น 
รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิค และอาชีพส าหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ     
ภายในปี พ.ศ.2573  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 81 วรรคแรก ได้ก าหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาอบรม และดูงานเพ่ือน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน 
และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงให้มีคุณภาพ โดยรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ า เภอกุมภวาปี  อ า เภอประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอหนองแสง              
อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอศรีธาตุ และอ าเภอวังสามหมอ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญ        
ที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์กรจ าเป็นจะต้องมี การก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกต าแหน่ง 
ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายของกระ ทรวงศึกษาธิการ            
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2     
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้         
การปฏิบัติหน้าที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถ
เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
เงื่อนไขส าคัญต่อการจัดท าแนวทางพัฒนาประเทศ ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกต าแหน่งทุกระดับอย่าง
ครบถ้วนทั่วถึงในทุกมิติ  

 
วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างจิตส านึก และศรัทธา       
ในวิชาชีพ  
       2.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
       3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
       4. เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 

1. ครูผู้ช่วยมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างจิตส านึก และศรัทธา          
ในวิชาชีพ  

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) และวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีศักยภาพสามาร ถ     

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)**
 ……............................................................................................................................................................ 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด การจัดการเรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2563  ถึง  กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้ช่วย 
1.อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 ( 200 คน x 2 วัน x 120 บาท)  
2.ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการและวิทยากร 2 วัน (วันเตรียมการ 
,วันอบรม,สรุปผลการด าเนินงาน) (20 คนX120 
บาทx 4วัน) 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร (1800 บาทx 4 วัน) 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์   
6.ค่าท่ีพักวิทยากร (2คนx2 ห้องx800บาทx2 คืน) 
7.ค่าพาหนะวิทยากร 

 
48,000 

 
 

9,600 
 
 

7,200 
5,140          
3,200        
1,860 

 
 
 
 
 

 
 

7,200 
 

 
48,000 

 
9,600 

 
 
 
 
 
       3,200 
       1,860 

 
 
 
 
 
 
 

 
5,140 

 

รวมงบประมาณ 75,000 7,200 5,060 5,140 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเชิงประจักษ์   
1.ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ผู้ได้รับรางวัลระดับ
เขตฯจ านวน 65 แผ่น X 100 บาท  
2.ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน X 120 บาท)  
3.ค่าพาหนะคณะกรรมการ  
4.ค่าจัดท าเอกสาร,วัสดุอุปกรณ์  
5.ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
 

 
 
 

650 
3,600 

 
1,950 
1,400 
2,400 

  
 
 
 

3,600 
 

1,950 
 

2,400 

 
 
 

650 
 
 
 

1,400 

รวมงบประมาณ 10,000  7,950 2,050 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
1.ค่าอาหารประชุมเตรียมการคณะกรรมการ (70 
คน x 120 บาท x 1 วัน)   
2.ค่าอาหาร (217 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) 
3.อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม (217 คน 
x 70 บาท x 1 วัน)    
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์   
6. ค่าป้ายไวนิล  
7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  
8.ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
9.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมวิชาการ 
   (170 คนx25 บาท) 
10. ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 

8,400 

43,400 
 

15,190 
4,060 
3,800 
5,000 

14,700 
4,250 

 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 

8,400 

43,400 
 

15,190 
 
3,800 
5,000 

14,700 
4,250 

 
 
 
 
 
 

4,060 

รวมงบประมาณ 100,000 1,200 95,820 4,060 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID Plan) 
1.อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะกรรมการ ( 15 คน x 4 วัน x 120 
บาท)  
2.ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์   
3.ค่าพาหนะคณะกรรมการ  

 
 
 

7,200 
 

1,600 
2,500 

 
 

 
 
 

 
 
 

7,200 
 
 

2,500 

 
 
 
 

1,600 

รวมงบประมาณ      11,300    9,700 1,600 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
 1.อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการ ( 15 คน x 5 วัน x 120 บาท)  
2.ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์   
3.ค่าเกียรติบัตรคณะกรรมการ (30 คนx100บาท) 
4.ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 
 
 

5,625 
2,000 

900 
2,500 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5,625 
 

900 
2,500 

 
 
 
 

2,000 

รวมงบประมาณ 11,025  9,025 2,000 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการ ( 11 คน x 3 วัน x 120 บาท)  
3.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 384 คน 3 รุ่น (128 คนx120 บาทx3วัน) 

 
 
 
 

3,000 
46,000 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

3,600 
46,000 

 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ 49,000  49,000  
กิจกรรม 7 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1.ค่าจ้างเหมารถบัส VIP 4 วัน 
2.ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง  
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (60คนx70 บาทx2 วัน) 
4.ค่าอาหารกลางวัน (60 คนx350 บาทx3) 
5.ค่าอาหารเย็น (60 คนx 450 บาทx2) 
6.ค่าที่พัก (1300 x 30 ห้องx2) 
7.ค่าอาหารว่างและเครื่อง (60 คนx100 บาทx2 วัน) 
9.ค่าของที่ระลึก 
10.ค่าป้ายไวนิล 
11.ค่าตอบแทนวิทยากร 

    
 
 
 
 
 
 
 

                         รวมเป็นเงินงบประมาณ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม 8 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1.ค่าจ้างเหมารถบัส VIP 3 วันx4 คัน 
2.ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง  
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (180คนx70 บาทx2 วัน) 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่อง (180 x100บาทx2วัน) 
5.ค่าอาหารกลางวัน (180 คนx350 บาทx3) 
6.ค่าอาหารเย็น (180 คนx 400 บาทx2) 
7.ค่าที่พัก (1300 x 90 ห้องx2) 
8.ค่าของที่ระลึก 
9.ค่าป้ายไวนิล 
10.ค่าตอบแทนวิทยากร 
11. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
วิชาการ 220 คนx120 บาท 

    

                         รวมเป็นเงินงบประมาณ     
กิจกรรมที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะกรรมการ  (ประชุมเตรียมการ+ประชุมสรุป
งาน)  (26 คน  x 120 บาท)        
2. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     250 คนx 120 คน       
3. ค่าเกียรติบัตร จ านวน 10 บาทx 280 คน             
4. ค่าป้ายไวนิล  
5. ค่าวิทยากรบรรยาย (600 บาทX6ชม.x 3วัน)
6. ค่าท่ีพักวิทยากร  (3คืนx 800 บาทx 2 ห้อง) 
7. ค่าพาหนะวิทยากร    
8. วัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการอบรม   
    

    

                         รวมเป็นเงินงบประมาณ     
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กิจกรรมที่ 10 พัฒนาทักษะความเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)และใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Platform digital) 
1.ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะกรรมการ    (10 คน  x 120 บาท x2 วัน)  
2.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม (100 คน x 120 
บาท x2 วัน) 
 

 
 

2,400 
 

23,280 
 

  
 

2,400 
 

23,280 

 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงินงบประมาณ 25,000  25,000 5,000 
รวม10 กิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น  281,325    
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โครงการ   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)*.การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ     
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

(3) เป้าหมาย SDGs0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี     
พ.ศ.2573 

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา  
         ชื่อปัจจัย : .F0103 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V02 ผู้สอน 
              ชื่อปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 

หลักการและเหตุผล 
         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการ 
ใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายงาน
ผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษาพบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
มีข้อดีในหลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษา        
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียนนอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลทิศทาง  และ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเกิดขึ้น ในช่วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึน โดย
จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ        ที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นที่ส าคัญ    เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้าน
ก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21       ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึง
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ในกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ด าเนินการปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระ
เทคโนโลยี และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการปรับปรุงสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการ
และโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษา 
ต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า 
ทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เป็นส าคัญ 
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็น
สากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้น 
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ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน จึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและของ
ประเทศ 
 กอปรกับข้อมูลผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า ผู้ที่จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นครูวิชาการท่ีด าเนินการจัดท า ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ทราบถึงกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้หลักสูตรสถานศึกษาไม่เป็นไปตามจุดเน้นและบริบทของโรงเรียน และท่ีส าคัญ
ในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการน าหลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียนอย่าง
เป็นระบบและยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 
2560) เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                              
(ฉบับปรับปรุง 2560) ที่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

 2. โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
 4. ครู สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

 
เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) ที่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนทุกโรงเรียน  
 2. โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติทุกคน 
 4. ครู สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนได้อย่างเป็นระบบครบทุกคน 
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 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 

 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้
ก าหนดให้มีจุดเน้นนโยบายการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งโดย
ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนแต่การน าไปใช้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพตามคู่มือส่งผลให้ 
ไม่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด ส่งผลต่อระดับคุณภาพของครูและนักเรียน   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงก าหนด
แนวทางและทิศทางที่ชัดเจนในการประเมินตามคู่มือการขับเคลื่อนตามโครงการ  เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. สปพ.อด. เขต 2 มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
 3. ผู้เรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นโลกศตวรรษที่ 21   
 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ.. 
 1.ร้อยละ100 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.ร้อยละ100 ของครูผู้สอน 
 3.ร้อยละ100 ของผู้เรียน   
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.. 

 1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2   
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  
 3. ครู ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
 4. ผู้เรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

            ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประ
มาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ 

10121
0 

  
 

 

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารจ านวน 
191 โรงเรียน  จ านวน  2  วนั                 

    

วางแผนประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15  คน 
  - ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน  
จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน 15 x 120 บาท  
 - ค่าชดเชยน้ ามัน คณะกรรมการ  
จ านวน 10  คน เป็นเงิน  200 x 10  บาท  

 
 
 

1800 
 

2000 

  
 
 

1800 
 

2000 

 

1.2 ค่าจ้างจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

0 
 
 
 

 0 
 
 
 

 

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 
สถานศึกษา  จ านวน  2  วัน 3 รุ่น 
     3.1 ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  
จ านวน 2 วันๆละ 120 บาท เป็นเงิน  
194 x 2 x 120 
     3.2 ค่าป้ายไวนิล   
     3.3 ค่าวัสดุฝึก 
     3.4  เอกสารการฝึกอบรม 195 ชุดๆละ 
30  บาท   
     3.5 ค่าวิทยากร จ านวน  2  คน  3 รุ่นๆ 
ละ 2 วัน 
     3.6 - ค่าชดเชยน้ ามัน คณะกรรมการ 
จ านวน 10  คน เป็นเงิน  200 x 10 x 6 
บาท 

 
 

 
 

46,560 
0 

3,000 
 

5850 
30000 

 
 
12000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30000 

 
 
 
 

46560 
0 
 
 
 
 
 
 

12000 
 

 
 
 
 
 
 
3000 

 
5850 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประ

มาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อน า
หลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ  
จ านวน  3  วัน 

48790 
 

   

2.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน  
จ านวน  20  คน 
         -ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  
จ านวน  1  วัน  เป็นเงิน 15 x 120  บาท 
         -ค่าชดเชยน้ ามันคณะกรรมการ 
จ านวน 10 คน ๆละ 200  บาท  

 
 
 

1800 
 

2000 

  
 
 

1800 
 

2000 

 

     2.2 ค่าจ้างจัดท าหลักสูตรการอบรมการ
พัฒนาครูผู้สอนเพ่ือน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน
อย่างเป็นระบบ   

 
 

0 

  
 

0 

 

 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อ
พัฒนาเป็นแม่ไก่ จ านวน 48 คน(กลุ่ม
เครือข่ายละ 2 คน) 
      - ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  จ านวน 
3 วัน  เป็นเงิน  3 x 120 x 60  บาท 
      - ค่าป้ายไวนิล   
      - ค่าวัสดุฝึก 
      - ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ 
จ านวน 60  เล่มๆละ 40  บาท 
       -  ค่าวิทยากร  จ านวน  3  วัน 
  -ค่าชดเชยน้ ามันคณะกรรมการ จ านวน 10 
คน ๆละ 200  บาท 3 วัน 

 
 

 
 

21,600 
- 

2,990 
 

2400 
12,000 

 
6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,000 
 

 
 
 
 21600 
 
 
 
 
 
 

6000 

 
 
 
 
 
 

2990 
 

2400 
 

2.4 .สรุปผลการด าเนินงาน 0  0  
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประ

มาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม การขยายผลการ
ด าเนินงานไปยังกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

0 
 

   

3.1 ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม 
       - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  
จ านวน 1 วัน  120 บาท x 30  คน  

 
 

 

  
 
 

 

3.2  ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม     
3.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ  
จ านวน  48  คนๆละ 120  บาท  2 วัน 

    

3.4  สรุปผลการด าเนินงาน     
กิจกรรมที่ 4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0    
4.1 คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศ  
     1. โล่รางวัล กลุ่มเครือข่ายละ 1 โรงเรียน 
จ านวน  24  โล่ๆละ 1000 บาท 
     2.  เผยแพร่ผลงาน  

    

รวมงบประมาณ 150,000 42000 93760 14240 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 3 
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โครงการ  “พัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (    )*11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3)  เป้าหมาย SDGs  4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 
พ.ศ.2573  

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 การพัฒนาทักษะชีวิต 
         ชื่อปัจจัย : F0103  ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างานและทักษะทางด้านอารมณ์ 
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัศยาศัย 
น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน            
ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี      
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา       
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกัน

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียน ในด้านการจัดการศึกษา ทั้งแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น การปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียน กิจกรรมก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี และการปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.ครูและบุคลากรทางการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกคน  
2.สถานศึกษาในสังกัด 194 แห่ง 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
              1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
               2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการ
ศึกษาให้สมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาส่งเสริม ด้านจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ 
ลูกเสือ เนตรนารี และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
....................................................................................................................................................................... 
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ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น    
และภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา        
ให้สมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาส่งเสริมคุณลักษณะจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ 
ลูกเสือเนตรนารี และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษา เพ่ือสนับสนุน    
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 
 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                     สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
และได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1.ครูและบุคลากรทางการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกคน  
2.สถานศึกษาในสังกัด 194 แห่ง 

 
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ      ตุลาคม 2563  ถึง  กันยายน 2564 

 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนนิงาน  19800    
โครงการพระราชด าริ     

1.1ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน (ร่วมถวายพระ
พร 2 เมษายน) คณะเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี 
เขต 2 จ านวน 4 คน และโรงเรียน 6 โรงเรียนๆ 
ละ 1 คน 

    

    -ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท จ านวน 10 
คน ๆ ละ 2 วัน 

  4,800  

    -ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท 10 คน   6,000  
    -ค่าท่ีพัก คนละ 700 บาท 10 คน 
   -ค่าจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

โครงการพระราชด าริ 

 
 
 

 7,000 
2000 
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   1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ     

      

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนนิ
กิจกรรมลกูเสือ เนตรนาร ี
    2.1 กิจกรรมวันวชิราวุธ 

24000    

         -ค่าอาหารว่าง ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
960 คน ๆ ละ 25 บาท            

  24000 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนนิ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความ
ตระหนัก กิจกรรมภาวะผู้น า /คัดเลือก
คณะกรรมการสภานักเรียน จ านวน  2 วัน 
ประกอบด้วย นักเรียน 62 คน  และเจ้าหน้าที่/
วิทยากร 10 คน 

22520    

        -ค่าอาหาร/อาหารว่าง จ านวน 72 คน ๆ 
ละ 120 บาท จ านวน  2  วัน 

  17280  

        -ค่าวิทยากร จ านวน 6 คนๆ ละ 300 บาท 
2  วัน 

    -ค่าวัสดุ 

  3600 
 
 

 

รวมงบประมาณ 66320  64680 1640 
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โครงการ  “ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 
         การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 11 )*การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)11.3 การพัฒนาเด็กช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 

 รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDGs SDG0407 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีชีวิตที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน   
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสรมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก และความ  ชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมที่ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 การพัฒนาทักษะชีวิต 
         ชื่อปัจจัย : F 0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกันทางสังคม 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V 04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
              ชื่อปัจจัย : F 0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มภัยกัน 
                       ชื่อองค์ประกอบ : V05 กลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                       ชื่อปัจจัย : F0501 นโยบาย/แผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
               นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การให้สถานศึกษาทุกแห่ง        
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่อ งเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการ            
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ยังมีเด็กและเยาวชนในสังกัดจ านวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังคม จากเพ่ือนจากบุคลิกภาพหรือ     

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ตัวนักเรียนเอง ดังนั้น การส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ       
ให้นักเรียนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคม
ปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.3 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เป็นที่ประจักษ์ 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
   1 โรงเรียนในสังกัด 194 โรง 
   2 บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด 194 โรง 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียนให้
เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 2  สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา น ากระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 3  สถานศึกษาส่งเข้ารับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้รับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 20 ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 114 
 

 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้

ผู้บริหาร 
 -กิจกรรมส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 -กิจกรรมคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 -กิจกรรมทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนักศึกษา 

ม.ค–ก.ย.64  

2. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
1.กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
2.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น
เชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ม.ค.- ก.ย.64 ..................... 

3. การคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
1.แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ประชุมท าแผนเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงภายใต้ภารกิจ ฉก.ชน.       
สพป.อด ๒ 
3.ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและมีการส่ง
ต่อกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบ 

ม.ค.- ก.ย.64 ..................... 

4. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  ที่เป็นเชิง
ประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและรับรางวัลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ม.ค.–ก.ย.64 ..................... 

5. ทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
1.อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ค.-ก.ย.64  

6. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือถอดบทเรียน และสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

ส.ค.-ก.ย.64  

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 115 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 สถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 3 ระดับ คือ โรงเรียน  
ขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
              1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการ
พัฒนานักเรียนย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
              2. สถานศึกษาสามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างเข้มแข็ง เป็นระบบต่อเนื่อง และเข้ารับ
การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)   
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลก 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 -ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 -ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
 -ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ. มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา  

4,800    

1.1 รณรงค์ให้สถานศึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนให้ครบ 100 % ดังนี้ 
-ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
พิเศษ ใช้ระบบ CCT 
-คัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความยากจน 
พฤติกรรมเสี่ยง ใช้ยาเสพติด และใช้เทคโนโลยี่ไม่
เหมาะสม    ไม่เข้าเรียน 

    

1.2 จัดกิจกรรมเยี่ยมนักเรียน สพป.อด 2 ร่วมกับ
สถานศึกษา เพ่ือขวัญและก าลังใจสถานศึกษา 10 
แห่ง/5 วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ปฏิบัติ 6 คน จ านวน 5 วัน ๆ ละ 
120 บาท 
   1.3 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการ
ประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
       -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
สถานศึกษา/ครู 
       -ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
10 คน ๆ ละ 120 บาท  
    1.4 คณะกรรมการประเมินเพื่อยืนยันผลงานเชิง
ประจักษ์ของสถานศึกษา 

   
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 

 

    1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

    

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน เผ้าระวังความปลอดภัย
ของนักเรียนในสังกัด 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ในการออก
ปฏิบัติงาน 

   
 
 
 

 

 

2.5 ค่าจัดท าเอกสารแบบรายงานออกตรวจ/
สรุป  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทบทวนความรู้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
    3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน ๆ 
ละ 120 บาท 

 
 
35,280 

  
 
 
 
 
 

 

3.2 ค่าพาหนะเหมา จ านวน 10 คน ๆ ละ 200 
บาท  

   
 

 

3.3 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ านวน 194   
โรงเรียน.ๆละ 1 คน คณะท างาน 10 คน รวม 
204 คน  

    

3.4 ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
204 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 1 วัน 

  24,480  

3.5 ค่าวิทยากร (เหมาจ่าย) คณะละ 1,800 บาท 
จ านวน 6 ชั่วโมง  

 10,800   

รวมงบประมาณ 40,080 10,800 29,280  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 5 
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โครงการ  “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2                                                             
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย..................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 11 )*.กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 11.3 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่นมีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  

รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้ำหมำย SDG0401 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล ภำยในปี 
พ.ศ.2573 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบกำรเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0306 กระบวนกำรเรียนรู้ที่เอ้ือกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................. .................... 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล  
 จำกปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2562 พบว่ำ คนไทยผลิตขยะประมำณ 27.82 ล้ำนตันต่อปี        
หรือประมำณ 76,200 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 1.64 มีกำรคัดแยกขยะที่ต้นทำงน ำกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่ จ ำนวน 9.58 ล้ำนตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เพ่ิมขึ้นจำกปี  2560 ร้อยละ 13 ขยะมูลฝอย
ชุมชนถูกน ำไปก ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร จ ำนวน 10.88 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนที่เหลือ
น ำไปก ำจัดอย่ำงไม่ถูกต้อง จ ำนวน 7.39 ล้ำนตัน คิดเป็นร้อยละ 27 และพบพลำสติกในขยะชุมชนประมำณ         
2 ล้ำนตัน สำมำรถน ำเข้ำสู่ระบบรีไซเคิลประมำณ 500,000 ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวดพลำสติก) ส่วนที่เหลือจะ
กลำยเป็นขยะพลำสติก 1.5 ล้ำนตัน (ประกอบด้วยถุงพลำสติกประมำณ 1.2 ล้ำนตัน ที่เหลือเป็นพลำสติกอ่ืน ๆ 
เช่น แก้ว กล่อง ขวด ฝำจุก) ทั้งนี้ กำรก ำจัดอย่ำงไม่ถูกต้อง 7.15 ล้ำนตัน โดยเฉพำะกำรก ำจัดแบบเทกองหรือเผำ
กลำงแจ้ง และกำรลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยลงในพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ท ำให้มีขยะมูลฝอย

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ตกค้ำงจ ำนวนมำก ท ำลำยทัศนียภำพและสภำพแวดล้อมอันสวยงำมของชุมชน และเกิดมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมบั่น
ทอนสุขภำพของเรำให้อ่อนแอ เกิดโรคแทรกซ้อนได้อย่ำงน่ำกลัว     

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  จึงด ำเนินโครงกำร “โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School)”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัด ได้ด ำเนินกิจกรรม 
ลด คัดแยก และน ำกลับขยะมำใช้ประโยชน์ กำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงถูกต้อง ปลูกฝังจิตส ำนึก กำรลด คัดแยกขยะ 
และน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ในสถำนศึกษำ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ และส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำ รวมถึงเป็นกำรกระตุ้นและปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ “ผู้เรียน” ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  สู่กำรเป็นสถำนศึกษำปลอดขยะอย่ำงแท้จริงและยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
ตำมหลัก 3 Rs อย่ำงถูกต้อง   
 2.2 ปลูกฝังจิตส ำนึก สร้ำงวินัย สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  
เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันของ “ผู้เรียน”  
 2.3 “สถำนศึกษำ” สำมำรถจัดกิจกรรมโดยใช้เยำวชนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้  โดยกำรมีส่วนร่วม
ของครูอำจำรย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถำนศึกษำ  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
     
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1.ร้อยละ 100 นักเรียน ครู ผู้บริหำร โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม และมีจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม ปรับ
พฤติกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 2.ร้อยละ 100 โรงเรียน  นักเรียน มีกำรคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่ำงถูกวิธี และมีประสิทธิภำพ 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. มีกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรลด คัดแยก และน ำกลับมำใช้ใหม่ ในสำระกำร
เรียนรู้แกนกลำงที่เก่ียวข้อง 
 2. มีกำรบูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  
 3. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ยึด “ผู้เรียน” เป็นศูนย์กลำง  และมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงยั่งยืน 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 120 
 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหำร โรงเรียน ชุมชน มีกำรรณรงค์และมีจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม และมีกำรปรับ
พฤติกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 2. โรงเรียน  นักเรียน  มีกำรคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่ำงถูกวิธี  สำมำรถแยกขยะ ตำมหลัก 3Rs         
ได้ทุกโรงเรียน ตำมหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
 3. โรงเรียนสำมำรถพัฒนำและน ำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลำกหลำยรูปแบบสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ ำวัน 
 4. ชุมชนสำมำรถคัดแยกขยะ ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ครบทุกโรงเรียน โดยกำรสื่อสำร ถ่ำยทอด
จำกโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนเป็นต้นแบบสู่ชุมชนต้นแบบ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน สำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะในสำระกำร
เรียนรู้แกนกลำงที่เก่ียวข้อง 
 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์..........นักเรียน-/โรงเรียนในสังกัด............................................ 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   มกรำคม – กันยำยน 2564 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้ำงควำมตระหนักกับ
ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ ทุกโรงเรียน 

 
 

  
 

 

   1.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสร้ำงควำมตระหนัก/ให้
ควำมรู้ ผู้บริหำร ครู และคณะกรรมกำร 1 วัน
จ ำนวน  200 คน ๆ ละ 120 บำท/วัน 

5760   
 
 

 

   1.2 ค่ำป้ำยไวนิล     
   1.3 ค่ำวัสด ุ     
   1.4 ค่ำวิทยำกร  3 ท่ำน ๆ ละ 1,200 บำท 1200    

รวมงบประมาณ 7000    
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรใน
โรงเรียน 

    

   - ค่ำชดเชยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงไปนิเทศฯ 194 
โรง 24 เครือข่ำยๆละ 2,000 บำท 

    

   - ค่ำเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมกำร 24 ชุด ๆ ละ 3 
คน คนละ 120 บำท 

    

กิจกรรมที่ 4 ประกวดสื่อและผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ)  โดยคัดเลือก
สถำนศึกษำน ำเสนอผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จ ำนวน 5 โรงเรียน  

    

    - ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรฯ 5 คน ๆ ละ 
120 บำท จ ำนวน 2 วัน   

    

- สนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนของ โรงเรียนที่
เข้ำรับกำรคัดเลือก จ ำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 
2,000 บำท 

    

กิจกรรมที่ 5 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

   - ค่ำถ่ำยเอกสำร/เข้ำเล่ม รำยงำนผลฯ จ ำนวน 
10 เล่ม ๆ ละ 150 บำท 

    

รวมงบประมาณ 7000    
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โครงการ  “โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของชุมชน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 12101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(3) เป้าหมาย SDGs SDG0407 (ก) นโยบายการศึกษาประเทศ 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
         ชื่อปัจจัย : F5006 บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกสถานที่ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
 
หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 มาตรา 24 การจัด 
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ จัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ รอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจาก
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ สถานศึกษาในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้จะสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสถานศึกษาที่ท าหน้าที่เพียงบอก สอน และผลิตเพียง
ผู้ส าเร็จการศึกษาเท่านั้นการประสานงานร่วมมือกันในส่วนการบริหารต่าง ๆ ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะให้ชุมชน
เข้ามาร่วมพัฒนาได้ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องช่วยเหลือชุมชนเป็นการตอบแทน 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ที่มีวิสัยทัศน์ในการให้ความส าคัญกับการสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุน
มนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ได้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ประชากรในทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความ
เสมอภาคทางการสึกษา สามารถเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ เ อ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ได้มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ซึ่งโรงเรียนสามารถท าได้โดยการเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้าง
เยาวชนในยุคใหม่ให้มีความพร้อมกับการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน
ในทุกด้านท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้แก่นักเรียน  
  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นับว่าเป็นอีกปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จ า เป็นจะต้องพัฒนา โดย
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมต้องมีความปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนต้องมีความ
พร้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ มีความดึงดูดใจ ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักเรียน รวมทั้งมีแหล่ง
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาตามความสนใจ  
 ทั้งนี้ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของชุมชน คือ โรงเรียนที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีความ
สะอาด ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ มีแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน 
ห้องเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้สร้างความเข้มแข็งมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เป็นที่ พึงพอใจแก่
นักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเป็น โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของชุมชน  
 2) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้ มีความปลอดภัย  
ทั้งร่างกายและจิตใจ   
 3) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ตามบริบทของโรงเรียน 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสร้างความพึงพอใจ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
  5) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีการปฏิบัติเป็นเลิศตามสภาพบริบทและจุดเน้นของโรงเรียน         
เพ่ือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชน 
 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)           
 1. โรงเรียนในสังกัด 194 โรงเรียน มีการด าเนินงานร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 
        2. สพป.อุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของชุมชนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ 
ในระดับกลุ่มเครือข่าย 24 โรงเรียน ระดับอ าเภอ 9 โรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่ 3 โรงเรียน แบ่งตามขนาด
โรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามสภาพบริบทจ านวนนักเรียนของสพป.อด.2  
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)         
 โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการด าเนินงานตามจุดเน้น 
 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของชุมชน และมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามบริบทของโรงเรียนของตนเอง  
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
      โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการด าเนินงาน  โรงเรียน
คุณภาพของชุมชนของชุมชน ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
         1.  โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการด าเนินงาน 
  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 
 2. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาขับเคลื่อนสู่โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีการปฏิบัติ
เป็นเลิศในระดับกลุ่มเครือข่าย 24 โรงเรียน ระดับอ าเภอ 9 โรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่ 3 โรงเรียน แบ่งตาม
ขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการด าเนินงาน 
  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 
 2. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาขับเคลื่อนสู่โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีการปฏิบัติ
เป็นเลิศในระดับกลุ่มเครือข่าย 24 โรงเรียน ระดับอ าเภอ 9 โรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่ 3 โรงเรียน แบ่งตาม
ขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในสังกัด สพป.อด.2 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ปีการศึกษา 2564 โดยประเมินผลอย่างต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเกณฑ์คู่มือ KPI โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
1. ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชม 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง  จ านวน 120 บาท * 10 
คน * 2 วัน 
2. ค่าชดเชยน้ ามันส าหรับกรรมการ จ านวน 150 
บาท * 10 คน * 2 วัน 

6,400 
 

  
 
 
2,400 
 
 
 
3,000 

 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามประเมินจุดเน้น 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับอ าเภอ 27 
โรงเรียน (คณะกรรมการ 3 คน) 
1. ค่าชดเชยน้ ามันส าหรับกรรมการโรงเรียนละ 
100 บาท * 27 โรงเรียน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 120 บาท *27 คน*2 วัน      

9,180   
 
 

2,700 
 

6,480 

 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามประเมินจุดเน้น 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่ (คณะกรรมการ 3 คน) 
1. ค่าชดเชยน้ ามันส าหรับกรรมการโรงเรียนละ 
150 บาท * 27 โรงเรียน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 120 บาท *27คน* 2วัน      

11,530  
 
 
 
  

 
 
 
4,050 

 
6,480 

 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็น 
4.1 มอบโล่ห์รางวัลแก่โรงเรียนคุณภาพระดับ
เขตพ้ืนที่ จ านวน 3 รางวัล (963*3) 

2,890   2,890 

รวมงบประมาณ 30,000    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 6 
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โครงการ  “พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนค่าจ้างประจ า และโปรแกรมเงินเดือนบ านาญ” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 13.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี21 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDG0404 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01  การพัฒนาทักษะชีวิต 
         ชื่อปัจจัย :  F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างานและทักษะทางด้านอารมณ์ 
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 

     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๑ วรรคแรก ได้ก าหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน    
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาอบรม และดูงาน เพ่ือน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานีเขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

 

 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหลัก 
 2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนดนโยบายการบริหารงานร่วมกัน 
 3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
และวิชาชีพ 
 4.  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้ประสบการณ์ ทันต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 5.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 8 คนเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการและจ าเป็นของหน่วยงาน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 8 คนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เพ่ิมข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงาน 

   
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……............................................................................................................................................................ 
 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

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

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 .................................................................... ................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. ....................................... 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม
เงินเดือน และเงินบ านาญ 

ปี 2563    

1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน  8  คน 3 วัน  5,760   
1.2  ค่าเช่าที่พัก  8 คน  5  ห้อง 2 วัน       12,800   
1.3 ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 คัน 3 วันพร้อมค่า 
      น้ ามันเชื้อเพลิง 

  
       9,200 

  

1.4 ค่าของที่ระลึก    1,500 
     

รวมงบประมาณ 29,260 27,760  1,500 
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โครงการ  “ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย..................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDG040A สร้างและยกระดับสถานศึกษาตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเทศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0506 บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................. ................... 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ..................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. .... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
         กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ที่เกี่ยวกับงานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงาน
พัสดุ และบริหารงานสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการด าเนินการของการบริหารงานแต่ละ
ด้านจะมีแนบปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นจะต้องมี
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยตรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ให้บริการ 
สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2) วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือจัดระบบบริหารงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
     2.2 เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
      2.3 เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 

 3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
            เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีระบบการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ……............................................................................................................................................................ 
 

             ผลที่คาดว่าจะเกิด สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ท าให้การบริหารงบประมาณในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลังก าหนด 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี   เขต 2 มีระบบการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษาทุกแห่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
     ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณปี 2564 จ านวน 194 โรงเรียน ๆ 
ละ 2 คน รวม 388 คน และคณะท างาน 5 คน
x4 ครั้ง รวม 20 คน รวมทั้งสิ้น 408 คน 

    

     1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม 
408 คนx1 มื้อx25 บาท) 

10,200  10,200  

รวมงบประมาณ 10,200  10,200  

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 132 
 

โครงการ  “อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบบ าเหน็จบ านาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย...................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     

(3) เป้าหมาย SDG0404 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
          ตลอดชีวิต   
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. ...... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
1) หลักการและเหตุผล  

กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ       
ในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ   ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้        
ท าให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12         

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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การพัฒนาการเรียนรู้   เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 
            ในปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้าราชการครู
และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ จ านวน 117 ราย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเมื่อเกษียณอายุ
ราชการแล้ว จะได้รับสวัสดิการอย่างไร เลือกรับเงินประเภทใด บ าเหน็จ บ านาญ เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 จึงต้องมีการประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง ส าหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์      
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ควบคุม ก ากับ    
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี             
(Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วม       
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้หลักประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้จึงได้จัดท าโครงการประชุ มปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการ          
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพ่ือน านโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้นนโยบายที่ก าหนดไว้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมรูปแบบมาตรฐานเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ 

 
2) วัตถุประสงค์ 

       เพ่ืออบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filling) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539  ส าหรับข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ           
2564 
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3)   เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564  
จ านวน  151  คน 

   

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 สามารถยื่นขอรับ

บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ และได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเกษียณอายุ
ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
   
 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564  สามารถยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 
ด้วยตนเอง และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มยื่นค าขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเอง และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน ตั้ งแต่เริ่มยื่นค าขอจนถึง
ขั้นตอนการรับเงิน แม้ภายหลังจะมีสถานะเป็นผู้รับบ านาญแล้ว ก็สามารถตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการ
จ่ายเงิน ทั้งรายเดือนและรายปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเอง และได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 
และ พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และ 
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1.  จ านวนข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  2564 ทุกคน ได้รับ
การอบรมชี้แจงเก่ียวกับการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ 

          2. ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเกษียณอายุราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
     

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
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5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
        วันที่  1  มกราคม  2564 ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2564 

                สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่  1.  แต่งตั้งคณะท างาน อบรมชี้แจง
ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะท างาน 10 คน x 1 มื้อ x 25 บาท 
 

 
 
 

250 

  
 
 

250 

 

กิจกรรมที่ 2. อบรมชี้แจงการยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filling) ผ่านระบบ
บ าเหน็จบ านาญ  ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปีงบประมาณ 2564 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร 
กลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม แขกผู้มี
เกียรติ และเจ้าหน้าที่  
(151+30 คน x 2 มื้อ x 25 บาท ) 
(151+30 คน x 1 มื้อ x 70 บาท )                                  
 
ค่าป้ายไวนิล 
ค่าตอบแทนวิทยากรคลังเขต 4 และค่าพาหนะ 
(600 x ๔ คน x 5 ชม.) 
(ค่าพาหนะ 500) 
ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
(151x33.05) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,050 
12,670 

 
 

2,000 
12,000 

 
500 

4,990 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,000 
12,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,050 
12,670 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,990 
 

     
รวมงบประมาณ 41,460 14,000 22,470 4,530 

** ทุกรายการสามารถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 136 
 

โครงการ  “ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

          และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย...................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     

(3) เป้าหมาย SDGs  4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี    
พ.ศ.2573 

 
 
 

หมายเหต ุ(ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
          ตลอดชีวิต   
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. ...... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  
1) หลักการและเหตุผล  

กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ       
ในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ   ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้        

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ท าให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12         
การพัฒนาการเรียนรู้   เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 
 จากข้อมูลจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปี พ.ศ.2559 – 2561           
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง 3 ปี ค่าเฉลี่ยตามล าดับดังนี้  8.80 , 8.35, และ 8.56 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า 
ประชากรช่วงวัยเรียนวัยรุ่นจนถึงวัยท างานมีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 8.57 ปี ซึ่งถือว่ามีการศึกษาต่ ากว่า
ระดับประเทศจึงควรมีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ซึ่งจะส่งผลต่อการเพ่ิมโอกาส
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์      
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ควบคุม ก ากับ    
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี             
(Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วม       
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้หลักประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้จึงได้จัดท าโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการ          
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพ่ือน านโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้นนโยบายที่ก าหนดไว้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมรูปแบบมาตรฐานเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ 

 
2) วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ       
  2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ             
มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและมาตรการศึกษา 
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2.4 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
 

3)   เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

จ านวน 30 คน  
    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 146 คน         

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีคู่มือมาตรการและแนวทาง 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
 
4)   วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการจัดท าคู่มือมาตรการและ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและคณะท างานจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน 
2563 

คณะท างาน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

ธันวาคม 2563 คณะท างาน 

3. เสนอขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี   

ธันวาคม 2563 คณะท างาน 

4. น าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ    
(e – MENSCR) 

ธันวาคม 2563 คณะท างาน 

5. จัดท าเอกสารรูปเล่มคู่มือมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564 

ธันวาคม 2563 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2563 กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
    เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2           

ได้ก าหนดให้มีจุดเน้นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง แต่การด าเนินการ
ดังกล่าวยังไม่มีแนวทางในขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จึงจัดท าแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระวิชาและทุกสถานศึกษาในสังกัด 

 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
      1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  มีคู่มือแนวทาง      

ในการน านโยบายและจุดเน้นนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ส่งผลการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนา      
คุณภาพการศึกษา 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ลอดคล้องกับมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2   
 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
- ร้อยละ 100 ของโครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีประสิทธิภาพ  
- ร้อยละ 100 ของโครงการ ด าเนินการเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด  
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ       
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับและมาตรการศึกษา 

- การวิเคราะห์โครงการ 
- ประเมิน 
- รายงานโครงการ 
 
- รายงานการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

- แบบวิเคราะห์โครงการ 
- แบบประเมินตัวชี้วัด 
- แบบรายงานโครงการ 
 
- แบบรายงาน 

 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 ทุกคน 

5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 จ านวน 58,590 บาท ( ห้าหม่ืนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาท ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.
อุดรธานี 
เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ให้กับคณะกรรมการ CEO 
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
จ านวน 30 คน x 1 ม้ือๆ ละ x 25 บาท   

 
 
 

750 

  
 
 

750 

 

รวมงบประมาณ 750    
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือ
มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย      
สู่การปฏิบัติและร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2 
    1) ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ 
คณะท างาน จ านวน 146 คน x 2 วันๆ ละ x 
120 บาท   
   2)  ค่าเอกสารประกอบการประชุม  (146x50) 
   3) ค่าวัสดุประกอบการประชุม 
   4) จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการฯ         
จ านวน 25 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 
   5) จัดท ารูปเล่มคู่มือแนวทาง/มาตรการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ จ านวน 25 เล่ม ๆ ละ  
250 บาท 

 
 
 
 
 

35,040 
 

7,300 
3,000 

 
6,250 

 
6,250 

  
 
 
 
 

35,040 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7,300 
3,000 

 
6,250 

 
6,250 

รวมงบประมาณ 57,840  35,790 22,800 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,590  35,790 22,800 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “การติดตาม ประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 120102 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ           
ตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) เป้าหมาย SDGs 0401 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573  

 
 
 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : .. การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................. ................... 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้       
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็นที่ 12 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นของศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุน       
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 37    
ระบุว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่กาศึกษา  
โดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอ่ืนๆ ด้วย และราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษา  
ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ระบุให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล     
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ตระหนักและ     
เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการ             
มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง สรุปรายงานผลและการน าผลไปใช้ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า รวมทั้งหลักการบริหารที่ใช้หลักประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือน านโยบาย 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ได้ติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การรายงานผลการด าเนินงาน การรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน ในการ
รายงานต้องระบุข้อมูลส าคัญๆ รวมถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ     
ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์และจุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และคุณภาพตามตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ    
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และติดตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
 3. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  และรายงานตัวชี้วัด                
ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 4. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบ 
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ติดตามตามตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้วางแผนสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4)  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 การติดตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ฯ 
3. ประชุมชี้แจงแบบติดตามฯ พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ 
4. น าเข้าข้อมูลตามแบบติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
พฤศจิกายน 2563 
มีนาคม 2564 
 
มีนาคม/สิงหาคม 2564 
 
มิถุนายน/กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 

 

2. กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี
1. ขอรายงานโครงการจากผู้รับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ 
4. สรุปรวบรวมจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 
พฤศจิกายน 2564 
 

 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด ให้มีข้อมูลเอกสารการรายงาน และปัญหาอุปสรรค เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 100 
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 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด                  
หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา พัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สรุปผลการด าเนินงานของโครงการและการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อมูลจากผลการด าเนินในรอบปี                     
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
 
  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สพฐ. (e-MES) ครบทุกตัวชี้วัด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 
 
  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การติดตามนโยบายของ สพฐ.  8,700    
1.1 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แบบติดตามฯ (ครั้งที่ 1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x 3x25) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30x1x70) 

   
 

2,250 
2,100 

 

1.2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แบบติดตามฯ (ครั้งที่ 2)  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x 3x25) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30x1x70) 

   
 

2,250 
2,100 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

7,850    

2.1 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x 1x25) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30x1x70)  

  
 

 

 
 

750 
2,100 

 

2.2 ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   5,000 

** หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 16,550  11,550 5,000 
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โครงการ  “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย ……………………………………………………………………… 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ           
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     

(3) เป้าหมาย SDGs  4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี    
พ.ศ.2573 

 
 
 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. ..... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพ่ือให้การท างานของกระทรวงศึกษาธิการมีความรวดเร็ว 
ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถน าพาให้ประเทศไทยก้าวต่อไปหลังการะบาดของเชื้อไวรัส      
โควิด-19 ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลการประชุมขององค์การยูเนสโก้ ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม
หรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น วัดผลตามสมรรถนะ มีการลงทุนด้านการศึกษา      
อย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 หนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ            
ก าลังด าเนินการคือ “การควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  ซึ่งจากข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน  29642 แห่ง มีเด็ก
นักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  6,600,745 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง – 
ขนาดใหญ่  14,666 แห่ง มีนักเรียน  5631753 คน คิดเป็น 85.32%  ของนักเรียนทั้งหมด และโรงเรียนขนาดเล็ก

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน อีกจ านวน  14976 แห่ง มีนักเรียนรวม 968992 คน คิดเป็น 14.68% ของนักเรียน
ทั้งหมด  ขณะเดียวกันข้อมูลด้านประชากรในปัจจุบัน พบว่า อัตราการเกิดของเด็กปี พ.ศ.2526 มีจ านวน 
1,055,802 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2561 มีจ านวน  666357 คน ลดลงไปถึง  36.89% สอดคล้องกับส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้นมีจ านวนประชากรเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากในปี  2553 มีจ านวน
ประชากรในช่วงอายุ 0 – 4 ปี จ านวน  3,854,712 คน แต่ในปี 2562 มีจ านวนเหลือเพียง  3,185,739 คนเท่านั้น  
สอดรับกับรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เมื่อปี 2558 ระบุว่า เกือบทศวรรษ
ที่ผ่านมา ระบบการศึกษาไทยต้องประสบกับปัญหาในการพัฒนาเชิงคุณภาพ ซึ่งทางเลือกที่ทีดีอาร์ไอได้เสนอคือ 
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  ด้วยเหตุผลดังกล่าว เ มื่ อปลายปี  2562 คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติ ให้
กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนการควบรวมโรงเรียนและเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงแนวทางการควบรวมโรงเรียนต่อสภาผู้แทนราษฎร์ว่ายึดหลักการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
โดยยึดหลักการท าแผนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และก าหนดให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 194 แห่ง มีจ านวนนักเรียน
ทั้งสิ้น  24,803 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ จ านวน  78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.20 มีโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ านวน  116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.79 และมีโรงเรียนขนาดเล็ก        
ที่มีจ านวนนักเรียน  40 คนลงมา จ านวน  25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.88  จึงได้ก าหนดให้โรงเรียนขนาดเล็ก     
กลุ่มที่มีจ านวนนักเรียน  40 คนลงมา เป็นกลุ่มเป้าหมายในการควบรวม เนื่องจากมีความขาดแคลนครู วัสดุ 
อุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีครูผู้สอนครบชั้น       
โดยก าหนดให้โรงเรียนหลักของการไปเรียนรวมคือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเป็นโรงเรียนหลักของการ         
มาเรียนรวม ซึ่ งเป็นไปตามมาตรการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  โดยในปีการศึกษา 2563 – 2564 สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้        
จ านวน  13  แห่ง และมีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในแผนที่จะไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2565 จ านวน  4 แห่ง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแก่ ผู้บริหาร   ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก               
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
จ านวน  116 โรงเรียน 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก  คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
             2.  นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และมีคุณภาพดีขึ้น 
 
 4)  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
 
 
 
1.นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร 
2.น.ส.จิรพร  จันทรขันตี   

2 แต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและประชุม
คณะท างาน 

กุมภาพันธ์ 2564 

3 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนที่ก าลังด าเนินการจัดการศึกษาควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนขนาดเล็กที่มา 
เรียนรวม รวมทั้งสิ้น  116 คน เพ่ือสะท้อนปัญหาในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

กุมภาพันธ์ 2564 

4 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
……............................................................................................................................................................ 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1.  ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
         - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนที่ก าลังด าเนินการจัดการศึกษาควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มาเรียนรวม รวมทั้งสิ้น  116 คน เพื่อสะท้อนปัญหาในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

    

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
กระทรวงศึกษาธิการ 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

10,000    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000    
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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โครงการ  “การแข่งขันกีฬาภาค 10 สัมพันธ์” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 4   )*การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)(17)ประเด็นความเสมอภาคและหลักการประกันสังคม  
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)(12.1) การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(3) เป้าหมาย SDGs 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  v 04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : f 0402 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ................................................................................................................ ............... 
                       ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ................................................................................................................................ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  เห็นความส าคัญของการเล่นกีฬา  อีกทั้งให้มีความรู้  

ความเข้าใจ กฎ กติกา มารยาท  ในการเล่นกีฬาสากล  มีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  ที่ส าคัญการเล่น
กีฬาคือการออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายมีความสมบูรณ์  แข็งแรง  เมื่อคนเรามีสุขภาพดี ร่ างกายแข็งแรง  
จิตใจเข้มแข็ง  ก็จะส่งผลต่อความสุขในการด ารงชีวิต  การท างานราบรื่น  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาองค์การที่เป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงไปขณะ  เหมือนกับค ากล่าวที่ว่า  จิตแจ่มใสอยู่ใน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  นอกจากนั้นกีฬายังมีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดี  ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาภาค 10 
สัมพันธ์  ขึ้นในครั้งนี้ 

 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่  ได้เล่นกีฬาออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายที่ดี 

สมบูรณ์แข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็ง 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพ  ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
2.3 เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  - ข้าราชการ และลูกจ้าง  สพป.อุดรธานี เขต 2  60 คน 
      เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  - ข้าราชการ ลูกจ้างได้ออกก าลังกาย  มีสุขภาพที่ดี  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างกัน  และมีน้ าใจนักกีฬา 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
……............................................................................................................................................................ 

 
 ผลทีค่าดว่าจะเกิด  
 -ข้าราชการ ลูกจ้าง  และเจ้าหน้าที่  มีนิสัยรักกีฬาออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - ข้าราชการ ลูกจ้าง  และเจ้าหน้าที่  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
    -มีความสัมพันธ์อันดี  ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
 ....................................................................................................................... .............................................
 ........................................................................................... ........................................................................ . 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์....................................................................................................... .
 ................................................................................................................................................................... . 

1) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
   วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง วันที่  30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภาค 10 
สัมพันธ์ 

    

1.1 ค่าอาหาร-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(60 คน*3 มื้อ*150 บาท) 

  27,000  

1.2 ค่ายายพาหนะ (เหมาจ่าย)   5000  
1.3 ค่าอุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์   1,000  
1.4 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ขบวนพาเหรด 
1.5 ค่าจ้างเหมา(คชจ.ขบวนพาเหรด) 

  3,000 
    15,000 

 

รวมงบประมาณ   50,000  
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โครงการ  “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ/ประชุมคณะกรรมการCEO/ประชุมประธานกลุ่มเครือข่าย” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย..................................................................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 4   )*กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2)(17)ประเด็นควำมเสมอภำคและหลักกำรประกันสังคม  
(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1)(12.1) กำรปฎิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(3) เป้ำหมำย SDGs 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  v 04 กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : f 0402 โครงสร้ำงองค์กรทำงกำรศึกษำ 
 (สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ..................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต  2  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในสังกัด ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และคณะกรรมกำร CEO. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ประธำน
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และคณะกรรมกำร CEO  น ำนโยบำยจำกส่วนกลำงไปสู่กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนได้รับข่ำวสำรหัวข้อรำชกำรอย่ำงทั่วถึง 
 2.3 เพ่ือให้ รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต  2  น ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน               
ที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 4. เพ่ือให้คณะกรรมกำร  CEO. น ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต 2  และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม                   
จ ำนวน  220 คน/เดือนละ  1  ครั้ง  จ ำนวน  12 ครั้ง 
  2. ประชุมคณะกรรมกำรCEO. เดือนละ 1 ครั้ง จ ำนวน 12 ครั้งๆ ละ 24 คน 
  3. ประชุมประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนรอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต 2 และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม                         
จ ำนวน  4  ครั้ง ๆ ละ  40  คน  

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดได้รับข่ำวสำรและนโยบำยอย่ำงทั่วถึง  และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
  2. รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต  2  ผอ.กลุ่ม/หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รับข่ำวสำรและนโยบำย
อย่ำงทั่วถึง  และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
  3. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนได้รับข่ำวสำรและนโยบำยอย่ำงท่ัวถึงและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้ำหมำย (project's contribution to target gap)** 
 ……............................................................................................................................................................ 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดได้รับข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง  และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 2. คณะกรรมกำร CEO.  ได้รับข่ำวสำรและนโยบำยอย่ำงทั่วถึง  และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
 3. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนได้รับข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง  และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................ .................... 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์....................................................................................................... . 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 วันที่  1   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  30 เดือนกันยำยน  พ.ศ.2563 
 สถำนที่ด ำเนินกำร   สพป.อุดรธำนี เขต  2 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ     
1.1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รอง ผอ.สพป.
อด 2/ผอ.กล่ม/ผอ. ร.ร. จ ำนวน 210 คน 

    

1.2 ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (210 
คน x25 บำท.x12 ครั้ง 

  63,000  

1.3 ค่ำเอกสำรในกำรประชุม/ป้ำยไวนิล 
(1500 บำท x12ครั้ง) 

  18,000  

1.4...............................................................     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำร CEO     
2.1 ประชุมคณะกรรมกำร CEO จ ำนวน   26 
คน 

    

2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (26 คน x12ครั้ง x25บำท). 

  7,800  

2.3 ..............................................................     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมประธำนกลุ่มเครือข่ำย
โรงเรียน/รอง.ผอ.สพป.อด 2/ผอ.กลุ่ม รวม
จ ำนวน 40 คน 

    

3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     (40 คน x12 ครั้ง x25 บำท) 

  12,0000  

3.2 ..............................................................      
รวมงบประมาณ   100,800  
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โครงการ  “พัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.อุดรธานี เขต 2 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย : 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12   )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
(3) เป้าหมาย SDGs SDG0404 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะ

ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ.2573 
 

 
 

หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 ระบบข้อมูล 
         ชื่อปัจจัย : F0302 การจัดท าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ......................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : .............................................................................................................. .................... 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ....................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ...................................................................................................................................  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทสไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน       
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ มีรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจน าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองและบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้คนไทยและสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้นเป็นประเทศพัฒนา 
สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุข และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย
ระดับประเด็น 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120201 ประเทศ
ไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน (Sustainable – Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมาย

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SGS4) เป้าหมายย่อย SDG0404 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่
เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า 
และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
และสถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน      
โดยให้การสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT      
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง        
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายข้างต้น             
โดยในแต่ละปีการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการผ่านระบบ ได้แก่ DMC  EMIS  B-OBEC และอ่ืน ๆ      
ซ่ึงการด าเนินการกับข้อมูลสารสนเทศค่อนข้างจ ากัดโดยก าหนดการเปิด - ปิดระบบ ก าหนดรูปแบบรายงาน
สารสนเทศที่เป็นเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่สามารถน าสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
ได้เท่าท่ีควร การให้บริการสารสนเทศภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา หรือ หน่วยงานภายนอก
ส่วนใหญ่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสารสนเทศที่ได้ยังไม่เป็นไปตามหลักสารสนเทศที่ดี 
กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง แม่นย า ไม่เป็นปัจจุบัน มีการท างานซ้ าซ้อนหรือเกิดความล่าช้า ท าให้เกิดความไม่คุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน มีความทันสมัย และมีเครือข่ายการท างาน ที่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึงทุกระดับ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 194 แห่ง 
 
  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 158 
 

วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และขอบเขตความ

ต้องการใช้สารสนเทศ 
     1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสภาพปัญหาและขอบเขตความ
ต้องการใช้สารสนเทศ 
     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ก าหนดรูปแบบขอบเขตของสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจน
คุณลักษณะ Hardware ในการจัดเก็บและใช้งานสารสนเทศ 

ต.ค.63  
ถึง  

ก.ย.64 

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

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
     2.1 วิเคราะห์ระบบร่วมกันกับผู้พัฒนาโปรแกรม 
     2.2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนด 
     2.3 น าข้อมูลเข้าระบบ ทดสอบระบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
     2.4 จัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งานสารสนเทศ 
     2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ 
     2.6 บริการสารสนเทศที่จัดท า 

ต.ค.63  
ถึง  

ก.ย.64 

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

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
     3.1 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ต.ค.63  
ถึง  

ก.ย.64 

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

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
     4.1 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.63  
ถึง  

ก.ย.64 

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

 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จ านวน 194 แห่ง        
มีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถให้บริการข้อมูล / สารสนเทศท่ีจ าเป็น 

ครอบคลุมทั้งให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้สามารถใช้งาน
ได้ครบถ้วนประกอบการเรียนรู้ ตัดสินใจ หรือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / สถานศึกษา และหน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่มีความทันสมัย 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 100 มีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถใช้ในการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และบุคคลทั่วไป 
 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าพัฒนาโปรแกรม  - - - - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
สารสนเทศ 

    

2.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้า
ประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 204 
คน ๆ ละ 120 บาท  

24,480  24,480  

2.2 ค่าวิทยากร     
รวมงบประมาณ 24,480  24,480  

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ  : การตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด 
อย่างมีระบบและให้มีประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน :   หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง(หลัก/สนับสนุน)กับเป้าหมายแผนย่อย :  120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
    
 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น..... ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2).... 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

(2)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)....120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น     

     (3)  เป้าหมาย SDGs  4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ใน การฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนา
ที่เป็น เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ.2573  

 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  V04  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0407  การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้แกผู้บริการ ครู ใน

สถานศึกษา  
                                             และครอบครัว ชุมชน 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : .....................................................................................................................  
              ชื่อปัจจัย : ................................................................................................................................. 
                       ชื่อองค์ประกอบ : ..................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................... .. 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     
 
1) หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป็นคติพจน์ประจ าชาติ
ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ มีรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน             
ให้ดีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจน าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองและบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้คนไทย และสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้น
เป็นประเทศพัฒนา สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  แ ผ น แ ม่ บ ท  2 3  ข้ อ  ป ร ะ เ ด็ น ที่  1 2         
การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่  21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กอปรกับ
เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable – Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อนเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4)   ข้อที่   4.c  เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการด าเนินการ            
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ.2573  

 จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านระบบการเงิน การบัญชี พัสดุ และการใช้จ่ายเงินทุก ประเภท
ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 25561–2563  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีมาตรฐานระบบงานทางด้านการเงิน การบัญชี         
ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และมีระบบการเบิกจ่า ยเงินทุกประเภทรัดกุม สามารถพิสูจน์          
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางการเงิน การบัญชี  รวมถึงการรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ       
ได้ทราบ ถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และสามารถ ใช้ข้อมูล ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา  
ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  ส าหรับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ในภาพรวมส่วนมาก ได้จัดท า
เอกสาร ทางด้านการเงิน การบัญชี ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ิมขึ้น และมีการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และมีการด าเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ         
พ.ศ.2560 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติท างานถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ           
ที่เก่ียวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  

  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจ               
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี  ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไป        
ในทิศทางที่ดีขึ้น  บรรลุว ัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที ่ก าหนดไว้ หน่วยตรวจสอบภายใน ยังให้ความเชื่อมั่น           
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย         
ที่ก าหนดและสร้างความเข้มแข็งด้าน การบริหารจัดการงบประมาณการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้กับสถานศึกษา
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ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องบริหารงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีGood Governance โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
  อีกท้ังหน่วยตรวจสอบภายใน มีส่วนในการช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือให้วางแผน
การจัดการด้านการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสืบเนื่องจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องให้มีการตรวจสอบร่วมกับเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเครือข่าย เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการตรวจสอบ  
ของแต่ละเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ผู้ตรวจสอบภาย ในส านักงาน
เขตพ้ืนที ่การศึกษาทุกคนเข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ         
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและเพ่ิมพูน
ความรู้ สมรรถนะ และวิทยาการใหม่ ๆ รวมถึง เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในตาม
โครงสร้างการก าหนดมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐของกรมบัญชีกลาง ข้อ 1230 :      
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

       สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่ ต้ องรับผิ ดชอบเกี่ ยวกับการบริหารด้ านงบประมาณ                 
และการปฏิบัติงานทางด้านระบบทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ซึ่งในการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภท             
ของสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง        
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด            
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้  

 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงได้     
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดตาม โครงการการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหาร
งบประมาณ และการปฏิบัติทางระบบการเงินบัญชีและพัสดุ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา มีความรู้และความ
เข้าใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2) วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 
  2. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง และได้มีการจัดท าเอกสาร/หลักฐาน ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  3. เพ่ือพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน       
เป็นปัจจุบันโปร่งใส และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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  4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  การให้ค าปรึกษา  แนะน า 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรอืแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด จากการฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ และเป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 

 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเครือข่าย สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการตรวจสอบระหว่างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการเพ่ิม
ความรู้และประสบการณ์ได้ ในการปฏิบัติงาน และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          
3) เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 2. สถานศึกษาเป้าหมายในสังกัด  จ านวน 30 แห่ง 
          3. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน  194  แห่ง 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2    
ได้ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี   
แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สถานศึกษาเป้าหมายในสังกัด  จ านวน 30 แห่ง  ได้ด าเนินการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และจัดท าระบบงานการเงิน การบัญชี  และพัสดุ  อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง        
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
 3. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง สามารถรายงานข้อมูลทางด้านการเงิน 
การบัญชี  ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตรงกัน มีความน่าเชื่อถือและจัดส่งรายงานการเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ได้ด าเนินการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  และจัดท าระบบงานการเงิน การบัญชี  และพัสดุ  อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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4)  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

1. 
กิจกรรมที่ 1  การตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และและการคัดเลือกสถานศึกษาหมายในการเข้ารับการตรวจสอบ  
ขั้นตอนด าเนินงาน                                                                
1.1 คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมายในการออกตรวจสอบ จ านวน 30 
แห่ง                     
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการฯ                                                    
1.3 แจ้งปฏิทินการออกตรวจหน่วยรับตรวจสถานศึกษา                   
1.4 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตาม
นโยบายรัฐบาล) ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 และสถานศึกษา 194 
แห่ง รวมเป็น195 แห่ง พร้อมทั้งสรุปเพื่อจัดท ารายงานผลตรวจสอบ
ส่งให้ สพฐ.                                  
1.5  ตรวจสอบสถานศึกษา  2 ระยะ ดังนี้                              
ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564                    
1) วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/จัดท าปฏิทินการตรวจ และ
จัดท ากระดาษท าการตรวจสอบ ตามที่ สพฐ. ก าหนด                                            
2) เสนอขออนุมัติออกตรวจสอบระยะที่หนึ่ง (ต.ค.63 – มี.ค.64) และ 
แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล                                                          
3) ด าเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ ตามรายการตรวจสอบ                
3.1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา จ านวน  25 แห่ง                                                                         
3.3) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา จ านวน 25 แห่ง         
3.4) ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา   
จ านวน 25 แห่ง                                                                            
3.5) ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 25 
แห่ง)  
4) สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
ตรวจสอบเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทราบ รายงานผลการตรวจสอบและน าข้อมูลลงในระบบ 
KRS                               
5) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ระยะที่ 1 รอบ 6  เดือน  เพ่ือจัดส่งลงในระบบ ARS              
6) ตรวจสอบเรื่องอ่ืนๆ (กรณีการตรวจสอบพิเศษ) ตามท่ีได้รับ
มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                            

 
 
 

ต.ค.63  
ถึง  

ก.ย.64 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 
 

พ.ย.63 
 

ถึง 
 

มี.ค.64 
 

มี.ค.64 
 
 

เม.ย.64 
 

 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน(ต่อ) 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564               

1) วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/จัดท าปฏิทินการตรวจและ
จัดท ากระดาษท าการตรวจสอบ                                                        
2) เสนอขออนุมัติออกตรวจสอบระยะที่ 2  (เม.ย.64 - ก.ย.64)       
พร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ                                                        
3) ด าเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ (สพฐ.ก าหนด)                          
- ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา จ านวน  5  
แห่ง  (ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 2 แห่ง และขนาดเล็ก 2 แห่ง) )          
4) สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
ตรวจสอบเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทราบ รายงานผลการตรวจสอบและน าข้อมูลลงในระบบ 
KRS                     
5) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน  เพ่ือจัดส่งลงในระบบ ARS                 
6) ตรวจสอบเรื่องอ่ืนๆ (กรณีการตรวจสอบพิเศษ) ตามท่ีได้รับ
มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                                 

 
 
 

เม.ย.64 
 

พ.ค.-มิ.ย.64 
 
 

ก.ค.64 
ถึง 

ก.ย.64 

พ.ย.63 –  
ก.ย.64 

 

2 กิจกรรมที่ 2  การติดตามและตรวจสอบหน่วยรับตรวจและการ
อบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่ว
ประเทศ                                                               
ขั้นตอนด าเนินงาน                                                                
2.1 ขออนุมัติโครงการฯ                                                          
2.2 ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมเครือข่าย จ านวน 3 คน                                                
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมตามก าหนดวันเวลา 

 
                       

ต.ค.63      
ก.ค.64      
ส.ค.64 

 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน(ต่อ) 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของ
สถานศึกษา               
ขั้นตอนด าเนินงาน                                                                
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ                                                   
3.2 ประชุมชี้แจงโครงการฯ และแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการฯ     
3.3. จัดท าป้ายโครงการอบรมฯ                                                      
3.4 จัดหาอาหารว่างและอาหารเที่ยงให้ผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการฯ               
3.5 จัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการฯ                                   
3.6 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ       

 
 
 
 

พ.ย.63   
 
  
 

พ.ค.64 
 

 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 
คณะกรรมการ 

4. การสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ                                  
ขั้นตอนด าเนินงาน                                                                
3.1 ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล จากการด าเนินงานโครงการฯ                                             
3.2 สรุปผลและจัดท ารายงานผลฯ รอบที่ 1 และรอบที่  2               
3.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินการโครงการฯ  

 
เม.ย.64  

ถึง 
 ก.ย. 64 

 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
  เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2             

ได้ก าหนดให้มีจุดเน้นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  แต่การด าเนินการ
ดังกล่าวยังไม่มีแนวทางในขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จึงจัดท าแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจนเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ด าเนินการบริหารงบประมาณ  การเงิน 
การบัญชี การพัสดุ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์อย่างสินคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด        
ต่อทางราชการ 

 2. สถานศึกษาเป้าหมายในสังกัด จ านวน 30 แห่ง มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณด้วย
แผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภทให้เกิด
ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 3. การด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาได้ด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเงินแต่ละประเภท พร้อมทั้งมีเอกสารและหลักฐานในการใช้จ่ายเงิน อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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 4. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้ด าเนินการบริหารงบประมาณ  การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และมีการควบคุมภายในการปฏิบัติงานใน ระบบ web online และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์อย่างสินคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรฐานด้านระบบงานการเงิน 

การบัญชีและพัสดุ ที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างดี และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
            2. บุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
            3. สถานศึกษามีมาตรฐานในการตรวจสอบภายในที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และมีผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ  
 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ ที่ก าหนดไว้ในแผน 
การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
 มีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่เปน็หน่วย     
รับตรวจ ได้จัดท าระบบข้อมูลทางการเงิน บัญชีที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้และมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปี 
3. ร้อยละ 90 หน่วยรับตรวจมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ประหยัด  โปร่งใส  และสามารถ
ตรวจสอบได้ และมีระบบควบคมุภายในที่ดีและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพียงพอและเหมาะสม 

- การวิเคราะห์
โครงการฯ 
- ประเมินผล/วิเคราะห์
ตามโครงการฯ 
- สรุปและรายงานการ
ด าเนินการงานตามแผน
ประการประจ าปี 

- แบบกระดาษท าการ
ตามท่ี สพฐ.ก าหนด 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของสถานศึกษา 
ตามท่ี สพฐ.ก าหนด 
(10ประเด็น) 
 
 

 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

  1.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564   สามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่      
อย่างคุ้มค่า ประหยัด มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
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 3. หน่วยรับตรวจ สามารถพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินว่าครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันเวลาตามที่ก าหนด 
  4. สถานศึกษา สามารถพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินครบถ้วน ถูกต้องและ      
ทันเวลาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. ฝ่ายบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนางานด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ       
มีแนวทางเป็นไปตามล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงบประมาณ และมีผลการปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
5)     ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ. 

  - ระหว่างวันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 
 
 

       ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
กิจกรรมที่ 1  การคัดเลือกสถานศึกษา
เป้าหมาย 

    

1.1 คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมายการออก
ตรวจ 

       - - - - 

1.2 เสนอขออนุมัติโครงการฯ                                                           - - - - 
1.3 แจ้งปฏิทินการออกตรวจหน่วยรับตรวจ        - - - - 
1.4 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
ส่วนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล)   

       -        -        -        - 

กิจกรรมที่ 2  การติดตามและตรวจสอบ     

2.1 ออกตรวจสถานศึกษาเป้าหมายในสังกัด 
จ านวน 30 แห่ง (30 แห่ง *120บาท/ 30วัน *3 คน) 
2.2 การอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ค่าเบี้ยเลี้ยง /     
ค่าพาหนะ และค่าลงทะเบียนในการอบรม       
จ านวน  3 คน ๆ ละ 3,000 บาท 

 
10,800 

 
6,000 

 
 
- 

 
10,800 

 
6,000 

 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทาง การปฏิบัติงาน
ทางด้านระบบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ     
ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด              
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ                                                   
3.2 ประชุมชี้แจงโครงการฯ และแต่งตั้ง
คณะท างานตามโครงการฯ     
 3.3 จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบ
รายการ  ที่อบรมฯ และด าเนินการการอบรม
ตามหัวข้อ   ที่ก าหนดตามตารางโครงการฯ     
                                                                         

 
- จัดอบรมฯ
ทางระบบ
Conference 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4  การสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

    

3.1   ประมวลผล-วิเคราะห์ข้อมูล        - - - - 
3.2 การสรุปและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณ 18,800 - 16,800 2,000 
 
      หมายเหตุ - สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ  “นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
    (2)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ
เรียนรูและมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
    (3)  เป้าหมาย SDGs0407  สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและ ทักษะที่จ าเปนส าหรับสงเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน  
ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริม วัฒนธรรมแหงความสงบสุขและการไมใชความรุนแรง การเปนพลเมือง
ของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีวัฒนธรรมมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนา 
ที ่ยั่งยืน ภายในปพ.ศ. 2573 

 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V04    การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย :  F0405  การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : ............................................................................................ ......................... 
              ชื่อปัจจัย : ................................................................................................................................  
                       ชื่อองค์ประกอบ : .................................................................................................................... 
                       ชื่อปัจจัย : ............................................................................................................................. .. 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     :  

    หลักการและเหตุผล 
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีนโยบายยกระดับความแข่งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา         
ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาความสามารถ      
ในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน  ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ และจุดเน้นการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2 จุดเน้นด้านครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร        
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ      
ตามความพร้อมของโรงเรียน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียน
จะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 และมาตรฐาน การเรียนรู้        
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560นั้น จะต้องมี
กระบวนการสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพ         
ต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า         
ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษา
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย         
เพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น อีกทั้งเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ        
ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา            
ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21 เ พ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและ                
การจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0     
   เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย              
ในแต่ละกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดท าแผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมุ่งให้คณะผู้นิเทศใช้กระบวนการนิเทศในการกระตุ้น ยั่วยุท้าทาย ริเริ่ม     
ร่วมคิดร่วมท า สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน      
ผ่านการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี           
เขต 2  
    2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงานนโยบายของสถานศึกษาในสังกัด 
    3. เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่ผลงาน  
ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
    4. เพ่ือสนับสนุนให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัด บรรลุตามเป้าหมายและ
จุดเน้นที่ก าหนด 
    5. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาตามศักยภาพของ  แต่ละบุคคล    
ให้เป็นมืออาชีพ 
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3.เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ร้อยละ 100  
  2. ครูในสังกัดมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  3. ศึกษานิเทศก์นิเทศ ก ากับติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อภาคเรียน 
    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
            1. โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
            2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
            3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
            4. ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
                    
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินงานโครงการตามนโยบาย จุดเน้นได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
 5. ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาให้เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 1. สถานศึกษาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่น่าพอใจ 
 2. สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการทุกกิจกรรม 
 3. ศึกษานิเทศก์ร้อยละ ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 2. บุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 3. ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.การนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน /นิเทศ
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน *120 บาท *4  ครั้ง  
1.2 ค่าพาหนะ 194 โรงเรียน * 290 บาท * 4 ครั้ง  
1.3 ค่าเครื่องมือการนิเทศ 194 โรงเรียน  
1.4 จัดท าสรุปรายงาน 10 เล่ม *100 บาท *2 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(243,550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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2. การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน *120 บาท *6 มื้อ 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 15 คน *250 บาท * 3 มื้อ 
2.3 ค่าอาหารเย็น 15 คน *250 บาท * 2 มื้อ 
2.4 ค่าที่พัก 8 ห้อง * 1,200 บาท *2 คืน  
2.5 ค่าห้องประชุม  3,000  บาท * 3  วัน 
2.6 ค่าจัดท าคู่มือ 15 เล่ม * 100 บาท   
2.7 ค่าวัสดุ 

(56,450) 
4,500 
11,250 
7,500 
19,200 
 9,000 
 2,000 

   3,000 

  
4,500 
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9,000 

 
 
 
 
 
 

 2,000 
3,000 

รวมงบประมาณ 300,000 0 290,890 9,110 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 พิจำรณำก ำหนด
เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ  และก ำหนดแผนงำน/โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   ในกำร
บริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยแห่งควำมส ำเร็จ เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำง ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ดังนี้  

      1.  คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินงำนตำมกรอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
      2.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมกรอบแนวทำงกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
      3.  แนวทำงกำรติดตำม  ตรวจสอบและประเมินผล 
           3.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
เพ่ือตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง  เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  อันน ำไปสู่กำรทบทวนปรับปรุง  
แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
          3.2  กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน  เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติกำรและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น  
      4. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์   
ตำมตัวชี้วัดในแผน 
      5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
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กระบวนการท างาน  : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติคณะท างาน 

แต่งต้ังคณะท างาน/วางแผนการด าเนินการ 

เสนอแผนงาน กรรมการประเมินโครงการรงการ 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 

ไม่ผ่าน 
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คณะท ำงำน 
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รูปภาพประชุมคณะท างานก าหนดนโยบายและจุดเน้นของ สพป.อุดรธานี เขต 2 
และจัดท าคูม่ือนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 
 
 



รูปภาพการจัดประชุมพิจารณาวงเงินงบประมาณ 
เพื่อจัดท าร่างแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 



 


