แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563 – 2565) ของส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำอุ ดรธำนี เขต 2 โดยมี ส ำระส ำคั ญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลักในกำรให้บริกำร กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร กิจกรรมและ
งบประมำณ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 (พ.ศ.2560 – 2580) ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579) จุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึ กษำธิกำรและยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน เพื่ อใช้ในกำรบริ ห ำรจัดกำร พัฒ นำคุณภำพกำรศึก ษำ และให้ ส ถำนศึกษำในสั งกั ด
ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ประสำนงำน บูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นยังใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรกำกับ
ติดตำม ประเมิน ผลกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวั งเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้
จะเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่ำชื่นชมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
มกรำคม 2563
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แผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
- ข้อมูลด้านการศึกษา
- ข้อมูลด้านบุคลากร
- ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย
- อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- โครงสร้างการบริหาร
ส่วนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ผลการดาเนินงาน
- ตารางเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 และปี 2561
- ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าประสงค์
- กลยุทธ์
- จุดเน้น
- ค่านิยมองค์กร
ส่วนที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
- การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนฯ
- รูปภาพการจัดประชุมคณะทางานฯ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565

สารบัญ
ตารางที่ 1 แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตำมขนำดโรงเรียน 7 ขนำด ปีกำรศึกษำ 2557 - 2562
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนแยกตำมระดับชั้น
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนจริงในโรงเรียน ตำม จ.18
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนครู แยกตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย จำนวน 24 เครือข่ำย
ตารางที่ 8 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนใน สพป.อุดรธำนี เขต 2
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561
ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน(NT)
ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1. สภาพทั่วไป
1.1 สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 9
ตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอกุมภวาปี
อาเภอศรีธาตุ อาเภอวังสามหมอ อาเภอโนนสะอาด อาเภอหนองแสง และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
อาคารสานักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง
อาคารหลังที่ 1 (อาคารรวมใจ) ประกอบด้วย 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มอานวยการ , หน่วยตรวจสอบภายใน,
กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุมไอ่คา จานวน 20 ที่นั่ง, ห้องรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาคารหลังที่ 2 (อาคารรวมพลัง) ประกอบด้วย 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและห้องประชุมผาแดง
จานวน 40 ที่นั่ง
อาคารหลังที่ 3 (อาคารร่วมคิด)
เป็นอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
เขตพื้นที่บริการ
เขตบริการ ประกอบด้วยพื้นที่ 6 อาเภอ คือ อาเภอกุมภวาปี อาเภอโนนสะอาด อาเภอศรีธาตุ
อาเภอวังสามหมอ อาเภอหนองแสง และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่อกับอาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอหนองหาน อาเภอไชยวาน อาเภอกู่แก้ว
ติดต่อกับอาเภอเขาสวนกวาง อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และอาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอคาม่วง อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา
2.1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 อาเภอ
ครอบคลุม 39 ตาบล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น จานวน 3,111.50 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 1 เขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พื้นที่ (ตร.กม.) ห่างจากสพป. (กม.)
กุมภวาปี
13
175
8
7
672.6
0
โนนสะอาด
6
66
2
5
424.9
30
ศรีธาตุ
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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ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด ปีการศึกษา 2557 - 2562
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
เพิ่มลด
จากปี61

ปีการศึกษา
ขนาดโรงเรียน

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จานวน (ร้อยละ)
ขนาดที่ 1 (1 – 120 คน)
- นักเรียน 1 – 20 คน
- นักเรียน 21 – 40 คน
- นักเรียน 41 – 60 คน
- นักเรียน 61 – 80 คน
- นักเรียน 81 – 100 คน
- นักเรียน 101 – 120 คน

112
5
20
25
25
22
15

114
9
19
25
26
23
12

114
7
19
23
32
19
14

107
6
16
22
33
20
10

110
8
12
28
30
21
11

111
7
17
27
24
25
11

+1
-1
+5
-1
-6
+4
0

-1.10
+0.08
-0.60
+0.28
+1.80
-0.84
-

ขนาดที่ 2 (121 – 200 คน)

44

47

43

46

46

50

+4

1.84

ขนาดที่ 3 (201 – 300 คน)

32

28

32

30

28

25

-3

-0.84

ขนาดที่ 4 (301 – 499 คน)

10

9

8

8

8

4

-4

-0.32

ขนาดที่ 5 (500 – 1,499 คน)

3

3

3

4

3

4

+1

0.03

ขนาดที่ 6 (1,500 – 2,499 คน)

0

0

0

0

0

-

0

0

ขนาดที่ 7 (>= 2,500 คน)

0

0

0

0

0

-

0

0

201

201

200

195

195

194

0

0

รวม

จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจานวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 กับ 2562
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) เพิ่มขึ้น 1 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 1.10
2. โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 121 – 200 คน เพิ่มขึ้น 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.84
3. โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 201 - 300 คน ลดลง 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.84
4. โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 301 - 499 คน ลดลง 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.32
5. โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 500 – 1,499 คน เพิ่มขึ้น 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.03

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หน้า 4

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
ตารางที่ 3 จานวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2557 – 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
ปีการศึกษา
รายการ
ห้องเรียนทั้งสิ้น
- ก่อนประถมศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย

2557

2558

2559

2560

2561

1,848
408
1,234
206
-

1,851
403
1,245
203
-

1,828
405
1,222
201
-

1,926
467
1,261
196
-

1,926
466
1,263
197
-

นักเรียนทั้งสิ้น
27,534 26,703 23,524 26,356 25,879
- ก่อนประถมศึกษา
5,747 5,484 2,638 5,929 5,733
- ประถมศึกษา
18,845 18,270 17,366 16,954 16,718
- มัธยมศึกษาตอนต้น
3,974 3,780 3,520 3,473 3,428
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
-

เพิ่มลด
จากปี60
(ร้อย
2562 จานวน
ละ)
-85 -4.41
1,841
433
-33 -7.08
1,213
-50 -3.96
195
-2
-1.02
25,216 -663 -2.56
5,258 -475 -8.29
16,601 -117 -0.70
3,357
-71 -2.07
-

จากตารางพบว่า จานวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 – 2562 เป็นดังนี้
1. จานวนห้องเรียนในปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 จานวน 85 ห้องเรียน
คิดเป็นร้อยละ 4.41
2. จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 จานวน 663 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.56
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หน้า 5

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
ตารางที่ 4 ข้อมูลจานวนนักเรียนและจานวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
นักเรียน
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ)
160
183
343
40
อนุบาล 2
1,270
1,090
2,360
195
อนุบาล 3
1,312
1,243
2,555
198
รวมระดับอนุบาล
2,742
2,516
5,258
433
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,453
1,312
2,765
204
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,458
1,335
2,793
202
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,345
1,352
2,697
203
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,484
1,283
2,767
200
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,431
1,330
2,761
203
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,472
1,346
2,818
201
รวมระดับประถมศึกษา
8,643
7,958
16,601
1,213
มัธยมศึกษาปีที่ 1
616
488
1,104
65
มัธยมศึกษาปีที่ 2
607
552
1,159
65
มัธยมศึกษาปีที่ 3
596
498
1,094
65
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,819
1,538
3,357
195
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น
13,204
12,012
25,216
1,841

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หน้า 6

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565

ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 5 จานวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ตาม จ.18 (ข้อมูล 16 มกราคม 2563)
ที่
อาเภอ
จานวนครูตาม จ.18
ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน
รวม
1 กุมภวาปี
56
464
520
2 โนนสะอาด
28
224
252
3 ศรีธาตุ
26
1
239
266
4 วังสามหมอ
26
273
299
5 หนองแสง
14
165
179
6 ประจักษ์ศิลปาคม
13
115
128
รวม
163
1
1,480
1,644

ตารางที่ 6 จานวนครู แยกตามตาแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
จานวนครูแยกตามวิทยฐานะ
ที่
วิทยฐานะ
ครู
รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร.
รวม
1 ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.1)
351
351
2 ชานาญการ
137
1
13
151
3 ชานาญการพิเศษ
987
149
1,136
4 เชี่ยวชาญ
5
1
6
รวมทั้งสิ้น
1,480
1
163
1,644

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หมายเหตุ

หน้า 7

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565

ตารางที่ 7 ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย จานวน 24 เครือข่าย ประกอบด้วย
อาเภอ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
1. เมืองกุมภวา
2. ท่าลี่สีออ
3. แชแล
4. เวียงคา
กุมภวาปี
5. หนองหว้า
6. ห้วยเกิ้ง-ปะโค
7. เสอเพลอ-ผาสุก
8. เชียงแหว
9. พันดอน
1. จาปี-ศรีธาตุ
2. หัวนาคา
ศรีธาตุ
3. โปร่งตาดทองก้าวหน้า
4. นายูงนกเขียน
1. โนนสะอาดหนองโพธิ์
โนนสะอาด
2. โนนสะอาดโคกกลาง
3. บุ่งแก้วทมนางาม
1. วังสามหมอ 1
2. วังสามหมอ 2
วังสามหมอ
3. วังสามหมอ 3
4. วังสามหมอ 4
1. หนองแสง 1
หนองแสง
2. หนองแสง 2
1. นาม่วง
ประจักษ์ศิลปาคม
2. สามพาดอุ่มจาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หน้า 8

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565

3. อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้
ก. ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36)
ข. มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น และ
ค. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
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หน้า 9

โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

สถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

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

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการศึกษาการศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง การบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
กาหนดโครงสร้างสานักงาน ประกอบด้วย
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
ตารางที่ 9 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม
ที่
กลุม่
ผอ. บุคลากร พนักงาน ครูช่วย ลูกจ้าง อัตราจ้าง รวม
กลุม่
ราชการ ราชการ ประจา
1 กลุ่มอานวยการ
1
7
3
5
16
2 กลุ่มนโยบายและแผน
1
3
4
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 ทางไกล เทคโนโลยี
1
1
สารสนเทศและการสื่อสาร
2
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
4
1
6
2
สินทรัพย์
9
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1
4
5
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
6
1
1
ทางการศึกษา
2
7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1
3
1
5
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
8
1
12
ประเมินผล การจัดการศึกษา
13
9 กลุ่มกฎหมายและคดี
1
1
10 หน่วยตรวจสอบภายใน
1
2
3
รวมทั้งสิ้น
10
38
1
0
3
8
60
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
ส่วนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรตำมภำรกิจเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งในระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้เยำวชนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน จำกกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั่วไป จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O – NET)
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ดังปรำกฏตำมตำรำง
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย

ปี
2560
47.65
42.41
41.6
37.29

เขตพื้นที่ อุดร 2
ปี
ปี
2561 2562
55.39 42.96
43.23 27.62
41.36 30.27
42.6 26.68

พัฒนาการ

-12.43
-15.61
-11.09
-15.92

ปี
2560
45.29
35.55
38.13
32.73

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
ปี
ปี
2561 2562
54.61 47.95
35.65 31.60
38.83 43.30
35.47 30.86

พัฒนาการ

-6.66
-4.05
4.47
-4.61

ปี
2560
46.58
37.12
39.12
36.34

ระดับประเทศ
ปี
ปี
2561 2562
55.9 49.07
37.5 32.90
39.93 35.55
39.24 34.42

พัฒนาการ

-6.83
-4.60
-4.38
-4.82

จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 สรุปดังนี้
1. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 15.92
2. ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.61
3. ระดับประเทศ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.82
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย

ปี
2560
46.8
33.3
34.57
33.97
37.16

เขตพื้นที่ อุดร 2
ปี
ปี
2561 2562
51.74 48.32
37.03 20.70
38.71 29.04
33.72 28.05
40.3 31.53

พัฒนาการ

-3.42
-16.33
-9.67
-5.67
-8.77

ปี
2560
48.77
26.55
32.47
30.14
34.48

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
ปี
ปี
2561 2562
55.04 55.91
29.1 26.98
30.28 30.22
36.43 32.98
37.71 36.52

พัฒนาการ

0.87
-2.12
-0.06
-3.45
-1.19

ปี
2560
48.29
26.3
32.28
30.45
34.33

ระดับประเทศ
ปี
ปี
2561 2562
54.42 55.14
29.45 26.73
30.04 30.07
36.1 33.25
37.5 36.30

พัฒนาการ

0.72
-2.72
0.03
-2.85
-1.20

จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สรุปดังนี้
1. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.77
2. ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.19
3. ระดับประเทศ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.20
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 กับ ปี 2561
จาแนกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562
ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยรวม
ที่
กลุ่มเครือข่าย
อาเภอ
ป.6
ปี 60 ปี 61 ผลต่าง ปี 61 ปี 62
ผลต่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นำยูงหนองนกเขียน
จำปีศรีธำตุ
เชียงแหว
เมืองกุมภวำปี
ท่ำลี่สีออ
หัวนำคำ
สำมพำดอุม่ จำน
พันดอน
เวียงคำ
บุ่งแก้วทมนำงำม
วังสำมหมอ 4
โนนสะอำดโคกกลำง
วังสำมหมอ 2
โปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ
หนองแสง 1
วังสำมหมอ 3
หนองหว้ำ
โนนสะอำดหนองโพธิ์
ห้วยเกิ้งปะโค
วังสำมหมอ 1
หนองแสง 2
แชแล
เสอเพลอผำสุก
นำม่วง

ศรีธำตุ
ศรีธำตุ
กุมภวำปี
กุมภวำปี
กุมภวำปี
ศรีธำตุ
ประจักษ์ศลิ ปำคม
กุมภวำปี
กุมภวำปี
โนนสะอำด
วังสำมหมอ
โนนสะอำด
วังสำมหมอ
ศรีธำตุ
หนองแสง
วังสำมหมอ
กุมภวำปี
โนนสะอำด
กุมภวำปี
วังสำมหมอ
หนองแสง
กุมภวำปี
กุมภวำปี
ประจักษ์ศลิ ปำคม

43.49
37.67
35.86
35.69
41.80
52.12
37.44
36.07
44.71
39.15
53.52
52.12
49.09
31.48
45.55
53.14
58.13
33.43
46.18
36.31
41.98
58.80
33.35
45.09

44.79
43.16
38.28
36.50
43.72
58.68
36.97
52.13
50.92
38.29
58.80
37.43
52.28
44.02
43.00
46.25
57.36
36.36
55.72
33.21
49.19
61.01
35.93
46.43

1.30
5.49
2.42
0.81
1.92
6.56
-0.47
16.06
6.21
-0.86
5.28
-14.69
3.19
12.54
-2.55
-6.89
-0.77
2.93
9.54
-3.10
7.21
2.21
2.58
1.34

39.50
35.34
34.08
32.29
31.95
31.85
31.78
31.41
31.34
31.31
31.06
31.02
30.68
30.66
30.43
30.35
30.25
30.19
29.72
29.70
29.18
28.98
28.03
27.61

44.79
43.16
38.28
36.50
43.72
58.68
36.97
52.13
50.92
38.29
58.80
37.43
52.28
44.02
43.00
46.25
57.36
36.36
55.72
33.21
49.19
61.01
35.93
46.43

-5.29
-7.82
-4.20
-4.21
-11.77
-26.83
-5.19
-20.72
-19.58
-6.98
-27.74
-6.41
-21.60
-13.36
-12.57
-15.90
-27.11
-6.17
-26.01
-3.51
-20.01
-32.03
-7.90
-18.82

จำกตำรำงพบว่ำ ทุกกลุ่มเครือข่ำยที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562
ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยรวม
ที่
กลุ่มเครือข่าย
อาเภอ
ม.3
ปี 60 ปี 61 ผลต่าง ปี 61 ปี 62 ผลต่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โนนสะอำดหนองโพธิ์
ท่ำลี่สีออ
นำยูงหนองนกเขียน
พันดอน
เมืองกุมภวำปี
โนนสะอำดโคกกลำง
บุ่งแก้วทมนำงำม
จำปีศรีธำตุ
เชียงแหว
เวียงคำ
แชแล
ห้วยเกิ้งปะโค
โปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ
หัวนำคำ
นำม่วง
เสอเพลอผำสุก
หนองแสง 1
วังสำมหมอ 1
วังสำมหมอ 3
หนองหว้ำ
สำมพำดอุม่ จำน
วังสำมหมอ 2
วังสำมหมอ 4
หนองแสง 2

โนนสะอำด
กุมภวำปี
ศรีธำตุ
กุมภวำปี
กุมภวำปี
โนนสะอำด
โนนสะอำด
ศรีธำตุ
กุมภวำปี
กุมภวำปี
กุมภวำปี
กุมภวำปี
ศรีธำตุ
ศรีธำตุ
ประจักษ์ศลิ ปำคม
กุมภวำปี
หนองแสง
วังสำมหมอ
วังสำมหมอ
กุมภวำปี
ประจักษ์ศลิ ปำคม
วังสำมหมอ
วังสำมหมอ
หนองแสง

29.79
32.76
33.56
43.01
30.28
40.34
33.37
30.50
33.36
46.70
37.17
39.52
30.71
34.38
42.53
30.67
39.90
32.03
47.41
42.69
32.81
51.32
50.41
39.04

32.80
38.76
47.56
47.61
30.17
31.26
35.65
31.68
33.06
55.45
46.17
46.50
38.56
52.52
41.09
33.56
43.97
31.17
42.13
41.61
51.06
46.80
53.58
44.99

3.01
6.00
14.00
4.60
-0.11
-9.08
2.28
1.18
-0.30
8.75
9.00
6.98
7.85
18.14
-1.44
2.89
4.07
-0.86
-5.28
-1.08
18.25
-4.52
3.17
5.95

32.80
38.76
47.56
47.61
30.17
31.26
35.65
31.68
33.06
55.45
46.17
46.50
38.56
52.52
41.09
33.56
43.97
31.17
42.13
41.61
51.06
46.80
53.58
44.99

39.15
34.09
33.60
33.22
33.21
33.12
32.52
32.35
31.94
31.89
31.68
31.13
31.06
30.76
30.71
30.65
30.60
30.36
30.33
30.32
30.22
29.59
29.53
29.14

6.35
-4.68
-13.96
-14.39
3.04
1.86
-3.13
0.66
-1.12
-23.57
-14.49
-15.37
-7.50
-21.76
-10.38
-2.91
-13.37
-0.81
-11.81
-11.29
-20.84
-17.22
-24.05
-15.85

จำกตำรำงพบว่ำ กลุ่มเครือข่ำยที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ ที่ได้คะแนนสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ
2561 จำนวน 3 กลุ่มเครือข่ำย คือ 1.กลุ่มโนนสะอำดหนองโพธิ์ 2.กลุ่มเมืองกุมภวำปี 3.กลุ่มโนนสะอำดโคกกลำง
4.จำปีศรีธำตุ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน(NT) ปีกำรศึกษำ 2560
และปีกำรศึกษำ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
รวม 3 ด้าน
ระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปี 59
ปี 60
พัฒนำกำร
ปี 60
ปี 61 พัฒนำกำร
47.13
37.04
-10.09
37.04 49.48
12.44
ประเทศ รวมสังกัด
สังกัด สพฐ.
46.75
36.20
-10.55
36.2
49.39
13.19
52.00
59.56
7.56
59.56 54.05
-5.51
สพป.อุดรธานี เขต 2
ด้านภาษา
ระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ รวมสังกัด
สังกัด สพฐ.
สพป.อุดรธานี เขต 2

ปี 59
51.00
50.29
55.39

ปี 60
55.76
54.08
69.65

ปี 59
36.99
37.35
42.89

ปี 60
22.73
23.76
46.20

ปี 59
53.38
52.62
57.71

ปี 60
38.92
37.38
54.97

ระดับ
ประเทศ รวมสังกัด
สังกัด สพฐ.
สพป.อุดรธานี เขต 2
ระดับ
ประเทศ รวมสังกัด
สังกัด สพฐ.
สพป.อุดรธานี เขต 2

พัฒนำกำร
ปี 60
4.76
55.76
3.79
54.08
14.26
69.65
ด้านคานวณ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
พัฒนำกำร
ปี 60
-14.26
22.73
-13.59
23.76
3.31
46.2
ด้านเหตุผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
พัฒนำกำร
ปี 60
-14.46
38.92
-15.24
37.38
-2.74
54.97

ปี 61
53.18
52.73
57.11

พัฒนำกำร
-2.58
-1.35
-12.54

ปี 61
47.19
47.89
52.74

พัฒนำกำร
24.46
24.13
6.54

ปี 61
48.07
47.57
52.3

พัฒนำกำร
9.15
10.19
-2.67

จำกตำรำงแสดงผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมภำพรวมทุกด้ำน มีค่ำเฉลี่ยลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2560
ร้อยละ 5.51
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ผลการดาเนินงานที่ภาคภูมิใจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลกำรขับเคลื่อนเป็นที่ภำคภูมิใจ ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงรอบด้ำน จนได้รับโลห์รำงวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเภทสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ระดับดีเด่นและระดับทอง”
2. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผลกำรดำเนินงำน ปรำกฏว่ำ
2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมิน
โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนบ้ำนโนนอำนวย เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6
2.2 โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในระดับต่ำงๆ ดังนี้ 1) ระดับหนึ่งดำว
ผ่ำนกำรประเมินทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 2) ระดับสองดำว ผ่ำนกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 70
3) ระดับสำมดำว ผ่ำนกำรประเมิน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุกหญ้ำม้ำ, โรงเรียนท่ำลี่
ศรีสุขวิทยำ, โรงเรียนบะยำวพัฒนำศึกษำ, โรงเรียนผำสุกประชำนุกูลและโรงเรียนบ้ำนโนนอำนวย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต
2 เข้ำร่วมประกวดโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม ของมูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม ได้รับรำงวัลชมเชย จำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก
หญ้ำม้ำ และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนอนุบำลประจักษ์ศิลปำคม
3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้รับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ในกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ B และมีผล
กำรดำเนินงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 รำยกำร
ได้แก่ 1) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ Best Practice ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เรื่อง “กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
นักเรียนเป็นเด็กดี มีอำชีพโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลำง) นำยชูศักรวิชญ์ แสนปัญญำ
โรงเรียนบ้ำนกุดขนวน 2) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กิจกรรม Project Citizen เรื่อง “วัยใสๆ ร่วมใจกำจัดขยะ
ด้วยกิจกรรม 3R+3วิธีกำร” โรงเรียนบ้ำนห้วยเกิ้ง (วัฒนเสรีรำษฎร์บำรุง)
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ปรำกฏว่ำ โรงเรียนบ้ำน
ผำสุกประชำนุกูล ผ่ำนกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561 (เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562)
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5. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ ปรำกฏว่ำ โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินและได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพ
ติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2560 1) ระดับเพชร จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนปะโค และโรงเรียน
บ้ำนโนนสมบูรณ์ 2) ระดับทอง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนสี่แจ โรงเรียนบ้ำนปอ โรงเรียนบ้ำนห้วยบง
ดงมะไฟและโรงเรียนบ้ำนหนองประเสริฐ 3) ระดับเงิน จำนวน 18 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้ำนโพนทอง (2)
โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำมูล (3) โรงเรียนชุมชนวัดป่ำทรงธรรม (4) โรงเรียนบ้ำนวำปี (5) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงทับ
ม้ำ (6) โรงเรียนอนุบำลประจักษ์ศิลปำคม (7) โรงเรียนอนุบำลวังสำมหมอ (8) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำมพำดหนอง
แกสหรำษฎร์พัฒนำ (9) โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเหนือป่ำก้ำว (10) โรงเรียนคำเมยวิทยำคม (11) โรงเรียนบ้ำนโนน
ทรำยฟอง (12) โรงเรียนบ้ำนโนนแสวง (13) โรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยงลำนเตหนองเม็ก (14) โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน
(15) โรงเรียนบ้ำนดงเรือง (16) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกล้วยโนนสมพร (17) โรงเรียนบ้ำนเกิ้งน้อย (18) โรงเรียนหำญ
ใจพิทยำคม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปรำกฏว่ำ
โรงเรียนในสังกัดได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน 67 โรงเรียน (เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562)
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ปรำกฏว่ำ
โรงเรียนบ้ำนวำปี เป็นแหล่งเรียนรู้และโรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้
โดยรับกำรศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 100 โรงเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ด้วย Active Learning
ปรำกฏว่ำ โรงเรียนอนุบำลวังสำมหมอ เป็นโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย Active Learning ระดับ สพฐ.
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปรำกฏว่ำ โรงเรียน
ที่มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) สูงกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน
115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.97
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ปรำกฏ
ว่ำ โรงเรียนบ้ำนดอนเงิน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ของเขตตรวจรำชกำรที่ 10
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรต้นแบบอำหำรกลำงวันระดับประเทศ ประจำปี
2562 ปรำกฏว่ำ โรงเรียนบ้ำนปอ ผ่ำนกำรประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันระดับประเทศ
อยู่ในระดับดี
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ดำเนินกำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจนและไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองตำมโครงกำร “บ้ำนปันน้ำใจแด่น้องผู้
ยำกไร้” จำนวน 24 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,400,000 บำท
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2 ได้ดำเนินงำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำคิดเป็น ร้อยละ 100 ส่งผลให้
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับรำงวัลดังนี้ 1) รำงวัลคุรุสภำ ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน 1 รำย ประเภทครูผู้สอน จำนวน 1 รำย 2) รำงวัลคุรุสดุดี จำนวน 3 รำย 3) รำงวัลครูผู้สอนดีเด่นตำมกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ จำนวน 8 รำย 4) รำงวัล เสมำ ป.ป.ส. จำนวน 48 รำย
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ส่งเสริมสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยมีนักเรียน
ได้เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ คิดเป็น ร้อยละ 100 และไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ
แบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนตำมโครงกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ดำเนินกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัด
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและเตรียมควำมพร้อม
เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบที่ 4 จำนวน 17 โรงเรียน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมินติดตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
จำนวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบเท่ำค่ำเป้ำหมำย จำนวน 18 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้ำหมำย จำนวน 14 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน 4 ตัวชีว้ ัด สำหรับตัวชีว้ ัดที่ตัดสิน
ระดับคุณภำพโดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ จำนวน 14 ตัวชี้วัด พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.55 อยู่ในระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรได้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ขององค์กร สอดคล้องกับสภำพและบริบทของพื้นที่ และครอบคลุมภำรกิจงำนหลัก 4 ด้ำน ภำพรวมอยู่ในระดับ
ดีมำก
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สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำร
ดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
และแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำแบบมีส่วน
ร่วม จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และกำรระดมควำมคิดในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กำรติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินงำนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ทำให้ใกล้สิ้นปีงบประมำณ
มีโครงกำรที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินงำนค่อนข้ำงมำก เนื่องมำจำกผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินกำรตำมปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำน และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ กำรใช้งบประมำณ
เป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่ำที่ควรจะเป็น
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ไม่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนโครงกำรที่ไม่ระบุผลลัพธ์ที่ได้จำกกำร
ใช้งบประมำณว่ำเกิดผลกับผู้เรียน ครู ผู้บริหำร หรือโรงเรียนอย่ำงใด
3. กำรจัดสรรงบประมำณที่เป็นวงเงินรวม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ บำงส่วนถูกจัดสรรเพิ่มให้
เป็นค่ำตอบแทนกับกำรจ้ำงบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นงบประมำณผูกพันต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณถัดไป ทำให้งบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพลดลง
4. กำรจัดสรรงบประมำณไปยังผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งบริหำรงบประมำณโดยไม่มีโครงกำร
รองรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
จำกสภำพปัญหำที่ปรำกฏ ล้วนเป็นปัญหำภำยในองค์กร ที่ต้องได้รับกำรแก้ไขให้หมดไป หรือน้อยลง
เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำรบริหำรงบประมำณ ต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์
กับนักเรียนเป็นสำคัญ
ข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ตระหนักในภำระ
งำนที่ได้รับมอบตำมกฎหมำย และหน่วยงำนบังคับบัญชำ โดยจะดำเนินงำนพัฒนำระบบให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดควำมเข้มแข็ง ดังนี้
1. จัดระบบกำรติดตำม กำกับ ประเมินผล กำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล จะยึดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรม มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
4. เน้นกำรปฏิบัติงำนโดยกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัดพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology ให้มำกขึ้น
6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
7. จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
8. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการเป็นเลิศ สถานศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ ที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
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3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และนาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขังขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้นนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
จุดเน้นที่ 1 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 2 ลูกเสือจิตอาสา
จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จุดเน้นที่ 4 โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม
จุดเน้นที่ 5 การจัดการศึกษาปฐมวัย
จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จุดเน้นที่ 7 การจัดทาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
ค่านิยมองค์กร (VALUE)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้กาหนดค่านิยมองค์กร 4 ประการ
เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ 4A (Four A) หมายถึง
1. A = Accountability
หมายถึง มีความรับผิดชอบ/มีจิตสานึกในหน้าที่
2. A = Advancement
หมายถึง มีความก้าวหน้า/เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ
3. A = Achievement
หมายถึง มีความสาเร็จ/มุ่งมั่นตั้งใจทางานให้สาเร็จ
4. A = A team
หมายถึง ทางานเป็นทีมเดียวกัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
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ส่วนที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
จุดเน้นที่ 1 6 มิตคิ ุณภาพสูก่ ารปฏิบตั ิ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
มิตทิ ี่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ตัวชีว้ ัด
1.โรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัด ดรธานีเขต 2
สพป.อุ
มีหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
194 100 100 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560

2.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีกรอบหลักสูตร
ท้องถิน่ ที่เป็นปัจจุบนั

1

100

100

100

3. โรงเรียนทุกโรงเรียน
มีระเบียบว่าด้วยการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นปัจจุบนั
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560

194

100

100

100

กิจกรรม
1. จัดทาคูม่ อื การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกกษาขั
ษาตาม
แกนกลางการศึ
น้
พืฉบั้นบฐาน
ปรับพ.ศ.2551
ปรุง พ.ศ. 2560
2. ประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร
สถานศึกมษา
3.ประชุ
ชีแ้ จงครูวิชาการ
โรงเรี
ยนละ
คนประเมินการ
4. นิเทศ
ติด1ตาม
ใช้หลักสูตร
5. การจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
30,000
10,000
10,000 กลุม่ นิเทศ

50,000
50,000

50,000

50,000
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
มิตทิ ี่ 2 การจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1.ร้อยละของผูส้ อนสามารถนา 1,641 70 80 90 พัฒนาผูส้ อนด้านการจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาสูห่ อ้ งเรียน
เรียนรู้
ได้อย่างถูกต้อง
1,641
2.ร้อยละของผูส้ อนสามารถ
60 70 80
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกได้
3.ร้อยละของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพ 3,879 80 90 100
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและมีความสุข
กับการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัด

กิจกรรม
1.จัดทาคูม่ อื การจัดการเรียนรู้
2. พัฒนาครูผสู้ อนเนรื่องการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก 2 วัน
3. นิเทศ ติดตาม
สังเกตการสอนผูส้ อน
4.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
10,000
5,000
5,000 กลุม่ นิเทศ
80,000
0
0

50,000

50,000
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. ทุกกลุม่ เครือข่ายแข่งขัน
100 100 100 100 รักษ์ภาษาไทย
ทักษะภาษาไทยทุกกิจกรรม
ร้อยละ 100
ตัวชีว้ ัด

2. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ระดับเขต ผ่านการประเมิน
ระดับดีเด่น (เหรียญทอง)
ร้อยละ 100

100

100

100

1.โรงเรียนมีกจิ กรรม/โครงการ
อ่านออกเขียน ร้อยละ 100

100

100

100 ท้าพิสูจน์

2.นักเรียนอ่านออกเขียนได้
ร้อยละ 80

80

90

100

3. นักเรียนมีพัฒนาการ
การอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 50

50

60

70

กิจกรรม
การแข่งขันภาษาไทยในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ

ประเมินการอ่าน ป. 1 - 3

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
150,000
150,000
150,000 กลุม่ นิเทศฯ

300,000

300,000

300,000 กลุม่ นิเทศฯ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
กิจกรรม
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
ผูเ้ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ผูเ้ รียนทุกคน 80 100 100 มหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัการแข่
ง สพป.อด.
งขันทั2กษะวิชาการ
คิดแก้ปญ
ั หา คิดสร้างสรรค์
นักเรียน
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบตั จิ ริง (Active Learning)
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
670,000
670,000
670,000 นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ

ผูเ้ รียนที่มคี วามจาเป็นพิเศษ
(ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูท้ ี่มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูท้ ี่เหมาะสม
ผูเ้ รียนมีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและภาษาอืน่ ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และนาไปสูก่ ารสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
มิตทิ ี่ 3 การใช้สอื่ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้

มิตทิ ี่ 4 การวัดผลประเมินผล
การจัดการเรียนรู้

ตัวชีว้ ัด
1. สถานศึกษามีคมู่ อื การ
ใช้สอื่ /แหล่งเรียนรู้
2. ครูร้อยละ 90สามารถ
ผลิตสือ่ ที่ส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.สถานศึกษามีคลังสือ่
และแหล่งเรียนรู้

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
กิจกรรม
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
194 100 100 100 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1.จัดทาคูม่ อื การใช้สอื่ /
ด้านสือ่ /แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
1,477 50 80 90

1.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เข้าใจการวัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
2.ครูมกี ารพัฒนาเครื่องมือ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
ได้อย่างหลากหลาย
ครบทุกระดับชัน้

194

194

1,641

3.ครูได้วิเคราะห์ข้อสอบและ
1,641
จัดทาข้อสอบตรงตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

60

100

60

60

80

100

70

70

100 2. โครงการคลังสือ่ และแหล่ง 1.จัดทาฐานข้อมูลคลังสือ่ และ
เรียนรู้คณ
ุ ภาพ
แหล่งเรียนรู้คณ
ุ ภาพ
2. การประกวดแข่งขันการผลิต
สือ่ และแหล่งเรียนรู้
100 พัฒนาการวัดผลและประเมินผล1.จัดทาคูม่ อื การการวัดผล
ตามหลักสูตรแกนกลาง
และประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
2.พัฒนาครูเรื่องการจัดการ
80
วัดผลและประเมินผล
2.1 ประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
2.2 ประชุมชีแ้ จงครูวิชาการ
โรงเรียนละ 1 คน
2.3 นิเทศ ติดตาม
80
ประเมินการใช้หลักสูตร
2.4 การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
20,000
5,000
5,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ นิเทศ

5,000

5,000

5,000

7,000

7,000

7,000

30,000

10,000

50,000

0

0

50,000

0

0

35,000

35,000

35,000

50,000

50,000

10,000 กลุม่ นิเทศ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
มิตทิ ี่ 5 การนิเทศภายใน

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. สถานศึกษามีคมู่ อื การนิเทศ
194 90 95 100 โครงการนิเทศภายใน
ภายในทุกโรงเรียน
สถานศึกษา
ตัวชีว้ ัด

2. ครูวิชาการและผูบ้ ริหารสถานศึกษา388
มีกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
3. โรงเรียนมีรูปแบบและ
194
แนวทางการนิเทศอย่าง
เป็นระบบ
1. ทุกโรงเรียนในสังกัด
194
สพป.อุดรธานี เขต 2
ได้รับการนิเทศ
2. สพป.อุดรธานี เขต 2 มี
มีนวัตกรรมการนิเทศ
3. ศึกษานิเทศมีรูปแบบการนิเทศ
ที่เป็นตัวอย่างได้

กิจกรรม
การนิเทศภายใน
การจัดทาคูม่ อื การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

70

80

90

รายงานผลการนิเทศ

48

72

96

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้

100

100

100 นิเทศการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

1

100

100

100

12

100

100

100

นิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
1. จัดทาคูม่ อื การนิเทศ
2. จัดประชุมชีแ้ จง
3. ดาเนินการนิเทศ
1.สะท้อนคิดจากการออกนิเทศ
2.สรุปรายงานผลการนิเทศ

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
10,000
20,000
10,000 กลุม่ นิเทศ

450,000

450,000

450,000 กลุม่ นิเทศ

1.พัฒนาศึกษานิเทศก์
2.ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
มิตทิ ี่ 6 วิจัยในชัน้ เรียน

ตัวชีว้ ัด
1.ร้อยละของโรงเรียนมี
โครงการวิจัยในชัน้ เรียน
2.ร้อยละของครูมวี ิจัย
ในชัน้ เรียน

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
194 25 รร. 75 รร. 94 รร. วิจัยในชัน้ เรียน
1,641

50

60

70

กิจกรรม
1. จัดทาคูม่ อื ระเบียบวิธี
การจัดทาวิจัยในชัน้ เรียน
2. ประกวดผลงานวิจัย
3. นิเทศกากับติดตามการ
จัดทาวิจัยในชัน้ เรียน
4. นิทรรศการแสดงผลงาน
วิจัยในชัน้ เรียน

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
100,000
150,000
200,000 กลุม่ นิเทศ
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จุดเน้นที่ 2 ลูกเสือจิตอาสา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง 1. สพป อุดรธานี เขต 2
ของมนุษย์และของชาติ
มีคมู่ อื กระบวนการ ขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาดาเนิน
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
ทาความดีดว้ ยหัวใจ
"เทิดไท้องค์ราชัน"

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
100 100 100 ลูกเสือจิตอาสา

2. สถานศึกษาดาเนินการ
พัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสืออย่างเป็นระบบและ
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
ทาความดีดว้ ยหัวใจ
1. สพป อุดรธานี เขต 2
มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาดาเนิน
กิจกรรมถวายราชสดุดฯี
เพื่อน้อมสานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ และแสดง
ความกตัญญู กตเวทิตาธรรม
ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสดุดี
และบาเพ็ญประโยชน์

10

15

19

100

100

100

กิจกรรม
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ระเบียบแถว

2. ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมถวายราชสดุดฯี

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
47,000
50,000
53,000 กลุม่ ส่งเสริมฯ

58,000

58,000

58,000
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด
2. สถานศึกษาดาเนินการ
พัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสืออย่างเป็นระบบและ
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
100 100 100

1. สพป อุดรธานี เขต 2
มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาดาเนิน
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
ทาความดีดว้ ยหัวใจ

100

100

100

2. สถานศึกษาดาเนินการ
พัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสืออย่างเป็นระบบและ
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
ทาความดีดว้ ยหัวใจ

100

100

100

โครงการ

กิจกรรม

3. ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ
จิตอาสาทาความดีดว้ ยหัวใจ

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65

60,000

60,000

ผู้รับผิดชอบ

60,000
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จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
กิจกรรม
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
100 100 100 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. ติดตามโครงการ
เข้มแข็ง
อาหารกลางวัน

1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง 1. สพป อุดรธานี เขต 2
ของมนุษย์และของชาติ
มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุน สถานศึกษา
ของประเทศ
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
2. สถานศึกษาปฏิบตั งิ าน
และลดความเหลื
บริการการศึกษาทีอ่ มล้
่มคี าทางการ
ณ
ุ ภาพ อย่างเป็นระบบและเข้ารับการ
มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ทางการศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
1. สพป อุดรธานี เขต 2
มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาในการ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. สถานศึกษาปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็นระบบและเข้ารับ
รับการคัดเลือกรางวัล
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข

4

6

8

100

100

100

27

54

81

2. การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
20,000
20,000
20,000 กลุม่ ส่งเสริมฯ

100,000

120,000

140,000
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
100 100 100

1.โรงเรียนในสังกัดจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับกลุม่ หรือ
ระดับอาเภอ
2. โรงเรียนในเขตพื้นที่ส่งตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียน สพป.อด.2
1. สพป.อุดรธานี เขต ๒
มีกระบวนการและขัน้ ตอน
การดาเนินงานอย่างชัดเจน
ในการส่ง เสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัด
2. สถานศึกษาปฏิบตั งิ าน
ตามแนวทางโครงการ
อาหารเสริม(นมโรงเรียน)

100

100

100

100

100

100

1. สพป อุดรธานี เขต 2
มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาดาเนินงาน
งานเยีย่ มบ้านนักเรียน
2. สถานศึกษามีข้อมูลราย
รายบุคคลนักเรียนและคัดกรอง
นักเรียนทุกคน

100

100

100

100

100

100

โครงการ

กิจกรรม
3. ติดตามโครงการส่งเสริม
การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
20,000
20,000
20,000

4. ติดตามการดาเนินงาน
20,000
โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน)

20,000

20,000

5. สนับสนุนกิจกรรมเยีย่ มบ้าน

24,000

24,000

24,000

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
100 100 100

1.สพป.อุดรธานีเขต๒
มีกระบวนการขัน้ ตอน
อย่างชัด เจนในการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษา
ดาเนินงานนักเรียนยากจน
๒.สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและคัดกรองข้อมูล
นักเรียนยากจนตามเกณฑ์ทุกคน

โครงการ

กิจกรรม
6. ติดตามการใช้จ่ายเงินทุน
ของนักเรียน

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
20,000
20,000
20,000

100

100

100

1.สพป.อด. 2 มีกระบวนการ
ขัน้ ตอนอย่างชัดเจนในการ
ดาเนินงานนักเรียนที่มแี นวโน้ม
ออกกลางคัน
2. สถานศึกษามีการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบตามพ.ร.บ.การศึกษา

100

100

100

7. ติดตามการดาเนินงาน
นักเรียนที่มแี นวโน้มออก
กลางคัน

20,000

20,000

20,000

1. สพป.อด.2 มี กระบวนการ
ขัน้ ตอนในการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาดาเนิน
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างชัดเจน
2.สถานศึกษาวัดแวดนักเรียน/
จัดทาทะเบียนนักเรียนที่มี
ความสามาถพิเศษ
3. สถานศึกษาส่งนักเรียน
เข้ารับการคัดเลือกในระดับ
เขตพื้นที่

100

100

100

8. ติดตามโครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มี
ความสามารถพิเศษ

20,000

20,000

20,000

ผู้รับผิดชอบ
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จุดเน้นที่ 4 โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม
เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี 2562 ปี 63 ปี 64 ปี 65
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. สถานศึกษามีการพัฒนา
194 24 รร. 50 รร. 194 รร โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สะอาดปลอดภัย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2. ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน
นากิจกรรม 5ส มาใช้ในชีวิต
ประจาวันเป็นปกติวิสัย

194

100

100

100

3. จานวนสถานศึกษา
ที่ผ่านการประเมิน อย่างน้อย
กลุม่ เครือข่ายละ 2 โรงเรียน

194 48 รร. 72 รร. 194 รร.

กิจกรรม
1. ประกาศนโยบาย
โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม
2. ปรับปรุงคูม่ อื โรงเรียนสวย
ห้องเรียนงาม
3. ประเมินโรงเรียนสวย
ห้องเรียนงาม
4. เชิดชูเกียรติและมอบรางวัล
5. สรุปและรายงานผล

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
100,000
100,000
100,000 กลุม่ นิเทศฯ
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จุดเน้นที่ 5 การจัดการศึกษาปฐมวัย
เป้าหมาย
งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ขัอมูลฐาน
โครงการ
กิจกรรม
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
ปี 63
ปี 64
ปี 65
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และผูป้ กครอง ผอ. 194 100 100 100 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณ1.ประชุ
ภาพ มผูป้ กครอง(1วัน)
การจัดการศึกษาเพื่อความ
ในสพป.อุดรธานีเขต 2 เด็กปฐมวัย ครู 300
(ผอ.รร.ดาเนินการเอง ที่ รร.)
มัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
2. ชีแ้ จงผอ.รร. ในวันประชุม
ระดับปฐมวัย
ประจาเดือน (1 ชม.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนากาลังคน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ครู 300 100 100 100
1.อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
116,600 116,600 116,600
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
จัดทาหลักสูตรฯและ
การวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
แผนการจัดประสบการณ์
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน และบริบทของสถานศึกษา
(2 วัน)
การแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ครูผสู้ อนระดับปฐมวัยในสังกัด
ครู 300 100
จัดการเรียนการสอนและบรรยากาศ
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชัน้ เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูก้ ารได้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและบริบทของ
สถานศึกษา

ครูผสู้ อนในระดับปฐมวัยในสังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 2 มีสอื่ ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100

100

ผู้รับผิดชอบ
นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ

นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ

100

100

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
จัดการเรียนรู้ Active
Lerning (บูรณาการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
สะเต็มศึกษา วิทยาการ
คานวณ (2 วัน)
(อาเภอรับผิดชอบทั้งหมด)

นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ

100

100

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้าง
สือ่ 3 มิติ ส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ (2วัน)
(อาเภอรับผิดชอบทั้งหมด)

นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ
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ครูผสู้ อนในระดับปฐมวัยในสังกัด 194 รร. 24 รร. 48 รร. 72 รร.
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบ
ความสาเร็จแล้วนามาต่อยอดและ
จัดกิจกรรมในสถานศึกษา

ศึกษาดูงานโรงเรียน
51,000
ที่ประสบผลสาเร็จเกีย่ วกับ
การจัดประสบการณ์ตามแนว
ทางไฮสโคบ (High Scope)
(รร.อนุบาลอุดรธานี)

โรงเรียนประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวั
เด็ยกทุปฐมวั
กคนย 100
เมือ่ สิน้ ปีการศึกษา
ทุกคน

ครูผสู้ อนดาเนินการประเมิน
พัฒนาการเด็กทุกคนควบคู่
การจัดกิจกรรม

100

100

51,000

51,000 นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ

นางสุนยี ์ อุทุมทอง
นางฐิตนิ นั ท์ อุปการ
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จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี 2562 ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง 1. ผูบ้ ริหารสานศึกษา
111
100 100 100 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของมนุษย์และของชาติ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
การบริหารจัดการ
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
โรงเรียนขนาดเล็ก
ขีดความสามารถในการขังขัน เกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ของประเทศ
โรงเรียนขนาเล็ก ทุกระดับ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะตาม
2. ยุบเลิกสถานศึกษาที่ไม่มี
1
3
0
0
หลัสร้
กสูาตงโอกาสในการเข้
ร
4.
าถึง
จ้านวนนักเรียน
และลดความเหลื
บริการการศึกษาทีอ่ มล้
่มคี ้าณ
ุ ทางการ
ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้้า
ทางการศึกษา
3. บริหารจัดการ
7
6
6
4
5. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการ
และบุคลากรทางการศึกษา
น้านักเรียนไปเรียนรวมกับ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

กิจกรรม
1. ประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มนี กั เรียน
60 คนลงมา

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
30,000
30,000
30,000 กลุม่ มนโยบาย
และแผน

2. ประชุมชีแ้ จงโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อยุบเลิก
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

30,000

30,000

30,000

3. ประชุมชีแ้ จงท้าความเข้าใจ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กตามแผนฯ

30,000

30,000

30,000
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จุดเน้นที่ 7 การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง 1. ร้อยละ 100 ของกลุม่ งาน
194 100 100 100 จัดทาแผนพัฒนาฯ และ
แผนปฏิบตั กิ บารตั กิ ประจ
าปี าปี
ของมนุษย์และของชาติ
ในสพท.และผูบ้ ริหารโรงเรียน
และแผนปฏิ
ารประจ
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจเรื่องและการวาง
การบริหารจัดการศึกษา
และการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีฯ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2. ทุกโรงเรียนในสังกัดมี
194
แผนพัฒนาฯ 3-5 ปี
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีฯ
ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
และระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. ทุกโรงเรียนในสังกัด
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ

194

100

100

100

80

90

100

กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดทาแผนพัฒนาฯ 3-5 ปี
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีฯ

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
63,760

2. ตรวจ ติดตามและส่งเสริม
การจัดทาแผนพัฒนาฯ 3-5 ปี
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีฯ
ทุกโรงเรียนในสังกัด

38,800

38,800

38,800

3. ประกวดโรงเรียน
แผนต้นแบบ

20,000

20,000

20,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ นโยบาย
และแผน
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จุดเน้นเพิ่มเติม
เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง 1.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
102 103 120 120 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ
ของมนุษย์และของชาติ
ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
การบริหารจัดการศึกษา
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

2.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายที่กาหนด

กิจกรรม
1.จัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ปี 2563

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
10,200
10,200
10,200 นายพรศักดิ์
นางชลธิชา

เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

e-gp และชีแ้ จงเกีย่ วกับการบริหาร

งบประมาณ
4.ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน

3.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ได้ครบ 100%

ที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ปี 2563
ว่าเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้หรือไม่
5.กาหนดแนวทางในการปรับปรุง
เพือ่ ให้การดาเนินงานครัง้ ต่อไป
ให้เป็นตามแผนและเป้าหมาย
6.ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2563 เพือ่ เร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้าหมาย
งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ขัอมูลฐาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กิจกรรม
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
ปี 63
ปี 64
ปี 65
1. เจ้าหน้าที่กลุม่ บริหาร
2563
9 10 10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และ1. จัดทาปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
27,680
30,600
30,600 กลุม่ บริหารการเงิน
งานการเงินและสินทรัพย์
ศึกษาดูงานการจัดทาโปรแกรมเงิวางแผนการด
นเดือน าเนินงาน
และสินทรัพย์
สพป.อุดรธานีเขต 2 เข้ารับ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนิน
การพัฒนาร้อยละ 100
และโปรแกรมเงินบานาญ
การตามโครงการ
2. เจ้าหน้าที่กลุม่ บริหาร
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 3.ดาเนินการอบรมเจ้าหน้าที่
งานการเงินและสินทรัพย์
และศึกษาดูงานการจัดทาโปร
สพป.อุดรธานีเขต 2
แกรมเงินเดือนของข้าราชการครู
มีความรู้ความเข้าใจและ
ลูกจ้างประจา และโปรแกรม
สามารถปฏิบตั งิ านเบิกจ่าย
เงินเดือนบานาญ
ได้อย่างถูกต้องและมี
4.สรุปผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพ
กลุม่ บริหารงาการเงินและสิน
ทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต2
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิ
งาน มีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. นาความรู้ที่ได้ในการอบรมมา
ปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในส่วน
ที่มปี ญ
ั หาเพื่อให้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ตัวชีว้ ัด
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เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครู
100 100 100 อบรมชีแ้ จงเกีย่ วกับการ
และลูกจ้างประจาที่จะ
ยืน่ ขอรับบาเหน็จบานาญ
เกษียณอายุราชการใน
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอ
ปีงบประมาณ 2563
นิกผ่านระบบบาเหน็จ
ทุกคนได้รับการอบรม
บานาญ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับการขอรับ
เงินบาเหน็จบานาญ
2. ข้าราชการครู และลูก
ลูกจ้างประจาที่จะเกษียณ
อายุราชการ ในปีงบ
ประมาณ 2563 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับระเบียบ ข้อ
บังคับ กฏหมายที่เกีย่ ว
ข้อง สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการเกษียณ
อายุราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด

กิจกรรม
อบรมชีแ้ จงเกีย่ วกับการ
ยืน่ ขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอ
นิกผ่านระบบบาเหน็จ
บานาญ

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
47,670
47,670
47,670 กลุม่ บริหารการเงิน
และสินทรัพย์
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เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. บุคลากรใน สพป.อุดรธานี
100 100 100 การตรวจสอบเพื่อพัฒนา
เขต 2 ที่ปฏิบตั กิ ารด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
ด้านการเงิน การบัญชีและ
มีผลการปฏิบตั งิ านที่มคี ณ
ุ ภาพ
พัสดุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ร้อยละ 100
2. ครูผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการเงิน
บัญชีและพัสดุ ปฏิบตั หิ น้าที่
ถูกต้องตามระเบียบและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ให้มปี ระสิทธิภาพ ร้อยละ 100
ตัวชีว้ ัด

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทุกคน

100

100

100

กิจกรรม
1. คัดเลือสถานศึกษาเป้าหมาย
จานวน 50 แห่ง
2. แจ้งปฏิทินออกตรวจสอบ
3. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปรายงานผลการตรวจ

100 การบริหารจัดการสานักงาน 1. ประชุมผูบ้ ริหารและ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
คณะกรรมการ CEO
2. จัดกิจกรรมวันสาคัญ
3. ประชุมสร้างความเข้าใจ
การดาเนินการตามมาตรฐาน
สานักงานเขตฯ / KRS

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
20,000
20,000
20,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

100,000

100,000

100,000 กลุม่ อานวยการ

50,000

50,000

50,000

15,000

15,000

15,000
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เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
ร้อยละ 100 ของบุคลากร
90 95 100 เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล
ใน สพป.อด.2 มีความเข้าใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและ
ในการดาเนินงานโดยยึดหลัก
บุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมและมีความโปร่งใส
ในสังกัด
ตัวชีว้ ัด

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่กระทาผิดวินยั
และประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่งเสริม สนุบสนุนผูบ้ ริหาร
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
เป็นมืออาชีพพร้อมรับการ
เปลีย่ นแปลง
5. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1.สถานศึกษาสามารถ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ได้ทันตามกาหนด ร้อยละ
100
2.ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 100
3.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับรางวัลเพิ่มขึน้
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบตั หิ น้าที่นกั การภารโรง

90

100

80

95

100

85

100 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง
วินยั และใช้ความรู้ตาม
พรบ.ระเบียบข้าราชการ
ครูฯ พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรม
อบรมการเสริมสร้าง
หลักธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
อบรมเสริมสร้างวินยั และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด

100 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ทางการศึกษานาพา
สถานศึกษา
สูม่ อื อาชีพ

90

2.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
100,000
100,000
100,000 กลุม่ กฎหมาย
และคดี

100,000

100,000

100,000 กลุม่ กฎหมาย
และคดี

550,000

540,000

560,000 กลุม่ พัฒนาครูฯ

100,000

100,000

100,000

ปฏิบตั หิ น้าที่นกั การภารโรง

มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

ร้อยละ 100
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เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
ข้าราชการครูตาแหน่งครูผชู้ ่วย
100 100 100
ผ่านการประเมินการตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ร้อยละ 100
ตัวชีว้ ัด

ข้าราชการครูสามารถจาทา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ 100

90

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
ที่ก.ค.ศ. รับรอง เพิ่มขึน้

80

ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 80

80

95

100

โครงการ

กิจกรรม
3.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
100,000
10,000
10,000

ผู้รับผิดชอบ

อย่างเข้มตาแหน่งครูผชู้ ่วย

4.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

300,000

300,000

300,000

ทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
85

90

5.กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและ
เชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษา

85

90

6.กิจกรรมการสร้างทีมงานคุณภาพและ

การทางานเป็นทีม
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5. พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ขัอมูลฐาน
โครงการ
กิจกรรม
ปี ....... ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. บริหารอัตรากาลัง
80 85 90 การบริหารอัตรากาลัง
1. การวางแผนและการบริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากร
ข้าราชการครูและบุคลากร อัตรากาลัง
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
ทางการศึกษาและการพัฒนา
ได้ครบถ้วน ต่อเนือ่ ง
ข้าราชการครูและบุคลากร
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทางการศึกษามีวิทยฐานและ
เลือ่ นวิทยฐานะ
2. ข้าราครูและบคลากร
2. การพัฒนาข้าราครูและบคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ ว21
ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ ว21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วิธีการจัดทาผลงาน การจัดทา
คาขอ การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกระบวนการ PLC
การจัดทาแฟ้มผลงาน
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณปีทดี่ าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
50,000
50,000
50,000 กล่มบริหาร
งานบุคคล

100,000

100,000

100,000
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึ ก ษำอุ ด รธำนี เขต 2 ได้ ด ำเนิ น กำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี
เขต 2 พิ จ ำรณำก ำหนดประเด็ น กลยุ ท ธ์ เป้ ำ หมำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำ และก ำหนดแผนงำน/โครงกำร
ที่ จ ะด ำเนิ น กำรใน 3 ปี ข้ ำ งหน้ ำ ในกำรบริ ห ำรแผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยแห่ ง ควำมส ำเร็ จ
เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทำง ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ดังนี้
1. คณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ดำเนินงำนตำมกรอบกำรจัดทำแผนพัฒ นำกำรศึกษำ
โดยเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวทำงกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมกรอบแนวทำงกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
3. แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
3.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจำปี เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เพื่อตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อันนำไปสู่กำรทบทวนปรับปรุง
แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป
3.2 กำรประเมินผลระยะครึ่งแผน เป็นกำรประเมินผลในช่วง 2 ปีแรกของแผน คือเมื่อสิ้นปี
2564 ทั้งนี้ เพื่อทบทวนควำมก้ำวหน้ำ และปัญหำอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หรือ
กำรปรับเปลี่ยนแผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสม
3.3 กำรประเมิน ผลเมื่อสิ้ นสุ ดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำกำรศึก ษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 เมื่อสิ้นสุดปี 2565 เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลำ 3 ปี
4. กำรจั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ มู ล สำรสนเทศเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ตำมตัวชี้วัดในแผน
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ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม การจัดประชุม
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คณะทางาน
1. นายบูรพา พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นายสมาน บุญจะนะ
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒
รองประธาน
3. นายชาญชัย ทองแสน
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒
รองประธาน
4. นายสุคิด พันธุ์พรม
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒
รองประธาน
5. นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการ
6. นายชุมพล พ่อลิละ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
7. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. นางมุกดา โพธิ์นิล
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
9. นายภุชงค์ ผ่านชมภู
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
10. นางพจนีย์ ศรีสุข
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นายปราโมทย์ พละจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12. นางธนาภรณ์ อรรคฮาต ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
13. นางสาวสุภาพร นามรักษา ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
14. นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
15. นายปัญญาพิพัฒน์ บารุง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
16. นายพัฒนา ศรีโบราณ
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
กรรมการ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
17. นายยงยุทธ สิมพา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนายูง
กรรมการ
18. นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนดงง่ามนางาม
กรรมการ
19. นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์รินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเซียบ
กรรมการ
20. นายประดิษฐ์ การไร่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
กรรมการ
21. นายนิยม คลังแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนทับกุงประชานุกูล
กรรมการ
22. นายอดิศร โยธะชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
กรรมการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

49
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23. นายศุภร บุญราช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
24. นางเกษร คาวิโส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
25. นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
26. นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
27. นางสาวสายใจ ชื่นชม
ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
28. นางณัฐชยา พรหมสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะโค
29. นายสุทธิรักษ์ แสงนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
30. นายไชยวัฒน์ ไกรราช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง
31. นายสุรชัย ไผ่ตง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
32. นายณัฐชา ทัศนิยม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
33. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปอ
34. นางสาวมาลัย โสภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทมนางาม
35. นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง
36. นายวิรยุทธ ชัยดินี
ผู้อานวยการโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา
37. นางมณีวรรณ จิตธรรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
36. นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
37. นางสาวพัชรีย์ ถาวรพัง
ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
38. นางอัคคณา พรหมจารีย์ ครู โรงเรียนบ้านวาปี
39. นายณรงค์ โสภิณ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
40. นางจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง
41. นางรัศมี สาทิพย์จันทร์
ครู โรงเรียนบ้านสี่แจ
42. นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเซียบ
43. นางประภัสสร คาเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
44. นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
45. นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
46. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
47. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
48. นางสุนีย์ อุทุมทอง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
49. นางสาววริศรา เชิญชม
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
50. นางรัดดา วิทยากร
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
51. นางสุภาวดี ปกครอง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
52. นางฐิตินันท์ อุปการ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
53. นางสาวศศิธร นาคดิลก
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
54. นางสาววิมล เถาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

50

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565
55. นางปิยฉัตร จิตรตรี
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
56. นางสาวพจนีย์ สาอุด
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
57. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
58. นายอานวย เพ็งพันธ์
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
59. นางจุฬาพิศ นันทสุธา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
กรรมการ
60. นายไพรัช รินทร์วงค์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
กรรมการ
61. นางสาวเกศินีย์ ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
กรรมการ
62. นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
63. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
64. นางกุลนภา กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
65. นางสาวธัญญะรัตน์ ภูทามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
66. นางสาวอนัญญา โสวาปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
67. นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
68. นายมนวัฒน์ คารินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
69. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
70. นางสาวจิรพร จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการคณะทางาน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ออกแบบปก
นายมนวัฒน์ คารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รูปภาพการประชุม
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
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