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ค ำน ำ 

 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระยะ  3 ปี   
(พ.ศ.2563 – 2565) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 โดยมีสำระส ำคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลักในกำรให้บริกำร กลยุทธ์ แผนงำน  โครงกำร กิจกรรมและ
งบประมำณ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 (พ.ศ.2560 – 2580)  ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579) จุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และให้สถำนศึกษำในสังกัด         
ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ประสำนงำน บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นยังใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน       
ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ  3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 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 
 - ข้อมูลการบริหารจัดการศกึษาในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย 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 12 
 - ผลการประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 15  
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา              
 -  วิสัยทัศน์ 21 
 -  พันธกิจ 21 
 - เป้าประสงค์ 21 
 - กลยุทธ์ 22 
 -     จุดเน้น 22  
 - ค่านิยมองค์กร 23 
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา         
 - รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 24 – 46       
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  -    การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ          47                
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนฯ 
- รูปภาพการจัดประชุมคณะท างานฯ   
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สารบัญ 
 

               หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      3 
              อุดรธำนี เขต 2 
ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 7 ขนำด ปีกำรศึกษำ 2557 - 2562        4 
ตารางท่ี 3 แสดงจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีกำรศึกษำ  2557 – 2562            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 2560 และปีกำรศึกษำ 2561          12 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561           13 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561           14 
        ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3       15 
       ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561  ภำพรวมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน(NT)      16 
       ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 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 2557 - 2562 
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เพิ่มลด 

จากปี61 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จ านวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ 1  (1 – 120 คน) 112 114 114 107 110 111 +1 -1.10 
- นักเรียน 1 – 20 คน 5 9 7 6 8 7 -1 +0.08 
- นักเรียน 21 – 40 คน 20 19 19 16 12 17 +5 -0.60 
- นักเรียน 41 – 60 คน 25 25 23 22 28 27 -1 +0.28 
- นักเรียน 61 – 80 คน 25 26 32 33 30 24 -6 +1.80 
- นักเรียน 81 – 100 คน 22 23 19 20 21 25 +4 -0.84 
- นักเรียน 101 – 120 คน 15 12 14 10 11 11 0 - 

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 

รวม 201 201 200 195 195 194 0 0 

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 กับ 2562   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   1. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) เพ่ิมขึ้น 1 โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ 1.10   
  2. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121 – 200 คน เพ่ิมข้ึน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.84    
  3. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 201 - 300 คน ลดลง 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.84 
  4. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 301 - 499 คน ลดลง 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.32 
  5. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 500 – 1,499 คน เพ่ิมข้ึน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.03 
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ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2557 – 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

รายการ 

ปีการศึกษา เพิ่มลด 
จากปี60 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,848 1,851 1,828 1,926 1,926 1,841 -85 -4.41 
- ก่อนประถมศึกษา 408 403 405 467 466 433 -33 -7.08 
- ประถมศึกษา 1,234 1,245 1,222 1,261 1,263 1,213 -50 -3.96 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 206 203 201 196 197 195 -2 -1.02 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 

นักเรียนทั้งสิ้น 27,534 26,703 23,524 26,356 25,879 25,216 -663 -2.56 
- ก่อนประถมศึกษา 5,747 5,484 2,638 5,929 5,733 5,258 -475 -8.29 
- ประถมศึกษา 18,845 18,270 17,366 16,954 16,718 16,601 -117 -0.70 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 3,974 3,780 3,520 3,473 3,428 3,357 -71 -2.07 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 
 
 จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2556 – 2562  เป็นดังนี้ 
  1. จ านวนห้องเรียนในปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561  จ านวน  85 ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 4.41 
  2. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561  จ านวน  663 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.56 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

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 
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ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 5  จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ตาม จ.18  (ข้อมูล 16 มกราคม 2563) 
ที ่ อ าเภอ จ านวนครูตาม 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 
 
 
 
ตารางท่ี 6  จ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จ านวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

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

1 ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.1) 351  - -  351  
2 ช านาญการ 137 1 13 151  
3 ช านาญการพิเศษ 987 - 149 1,136  
4 เชี่ยวชาญ 5 - 1 6  

รวมทั้งสิ้น 1,480 1 163 1,644  
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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 านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 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 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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โครงสร้างการบริหาร 
      โครงสร้าง การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
ก าหนดโครงสร้างส านักงาน ประกอบด้วย  
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
  10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ตารางท่ี 9  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563) 
 
ที ่

 
กลุ่ม 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 
ผอ.
กลุ่ม 

บุคลากร พนักงาน
ราชการ 

ครูช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

อัตราจ้าง รวม 

1 กลุ่มอ านวยการ 1 7 - - 3 5 16 
2 กลุ่มนโยบายและแผน 1 3 - - - - 4 

3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1 - 1 - - - 
2 

4 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

1 6 - - - 2 
9 

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 4 - - - - 5 

6 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 1 - - - - 
2 

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 3 - - - 1 5 

8 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

1 12 - - - - 
13 

9 กลุ่มกฎหมายและคดี 1 - - - - - 1 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 - - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 10 38 1 0 3 8 60 
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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.2562  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 ปี ปี 
พัฒนาการ 

ปี ปี ปี 
พัฒนาการ 

ปี ปี ปี 
พัฒนาการ 

ภำษำไทย 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
คณิตศำสตร ์ 47.65 55.39 42.96 -12.43 45.29 54.61 47.95 -6.66 46.58 55.9 49.07 -6.83 
วิทยำศำสตร ์ 42.41 43.23 27.62 -15.61 35.55 35.65 31.60 -4.05 37.12 37.5 32.90 -4.60 
ภำษำอังกฤษ 41.6 41.36 30.27 -11.09 38.13 38.83 43.30 4.47 39.12 39.93 35.55 -4.38 

ค่าเฉลี่ย 37.29 42.6 26.68 -15.92 32.73 35.47 30.86 -4.61 36.34 39.24 34.42 -4.82 
 
       จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่  6 สรุปดังนี้ 
 1. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ  ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 15.92 
 2. ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561  คิดเป็นร้อยละ 4.61 
 3. ระดับประเทศ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561  คิดเป็นร้อยละ 4.82 
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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 

พัฒนาการ 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
พัฒนาการ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

พัฒนาการ 

ภำษำไทย 46.8 51.74 48.32 -3.42 48.77 55.04 55.91 0.87 48.29 54.42 55.14 0.72 
คณิตศำสตร ์ 33.3 37.03 20.70 -16.33 26.55 29.1 26.98 -2.12 26.3 29.45 26.73 -2.72 
วิทยำศำสตร ์ 34.57 38.71 29.04 -9.67 32.47 30.28 30.22 -0.06 32.28 30.04 30.07 0.03 
ภำษำอังกฤษ 33.97 33.72 28.05 -5.67 30.14 36.43 32.98 -3.45 30.45 36.1 33.25 -2.85 

ค่าเฉลี่ย 37.16 40.3 31.53 -8.77 34.48 37.71 36.52 -1.19 34.33 37.5 36.30 -1.20 

 
  จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนน  O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 สรุปดังนี้ 
 1. ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.77 
 2. ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลง 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.19 
 3. ระดับประเทศ ค่ำเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.20 
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เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 กับ ปี 2561 
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 39.50 44.79 -5.29 
2 จ ำปีศรีธำต ุ ศรีธำต ุ 37.67 43.16 5.49 35.34 43.16 -7.82 
3 เชียงแหว กุมภวำป ี 35.86 38.28 2.42 34.08 38.28 -4.20 
4 เมืองกุมภวำป ี กุมภวำป ี 35.69 36.50 0.81 32.29 36.50 -4.21 
5 ท่ำลี่สีออ กุมภวำป ี 41.80 43.72 1.92 31.95 43.72 -11.77 
6 หัวนำค ำ ศรีธำต ุ 52.12 58.68 6.56 31.85 58.68 -26.83 
7 สำมพำดอุม่จำน ประจักษ์ศลิปำคม 37.44 36.97 -0.47 31.78 36.97 -5.19 
8 พันดอน กุมภวำป ี 36.07 52.13 16.06 31.41 52.13 -20.72 
9 เวียงค ำ กุมภวำป ี 44.71 50.92 6.21 31.34 50.92 -19.58 
10 บุ่งแก้วทมนำงำม โนนสะอำด 39.15 38.29 -0.86 31.31 38.29 -6.98 
11 วังสำมหมอ 4 วังสำมหมอ 53.52 58.80 5.28 31.06 58.80 -27.74 
12 โนนสะอำดโคกกลำง โนนสะอำด 52.12 37.43 -14.69 31.02 37.43 -6.41 
13 วังสำมหมอ 2 วังสำมหมอ 49.09 52.28 3.19 30.68 52.28 -21.60 
14 โปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ ศรีธำต ุ 31.48 44.02 12.54 30.66 44.02 -13.36 
15 หนองแสง 1 หนองแสง 45.55 43.00 -2.55 30.43 43.00 -12.57 
16 วังสำมหมอ 3 วังสำมหมอ 53.14 46.25 -6.89 30.35 46.25 -15.90 
17 หนองหว้ำ กุมภวำป ี 58.13 57.36 -0.77 30.25 57.36 -27.11 
18 โนนสะอำดหนองโพธิ์ โนนสะอำด 33.43 36.36 2.93 30.19 36.36 -6.17 
19 ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวำป ี 46.18 55.72 9.54 29.72 55.72 -26.01 
20 วังสำมหมอ 1 วังสำมหมอ 36.31 33.21 -3.10 29.70 33.21 -3.51 
21 หนองแสง 2 หนองแสง 41.98 49.19 7.21 29.18 49.19 -20.01 
22 แชแล กุมภวำป ี 58.80 61.01 2.21 28.98 61.01 -32.03 
23 เสอเพลอผำสุก กุมภวำป ี 33.35 35.93 2.58 28.03 35.93 -7.90 
24 นำม่วง ประจักษ์ศลิปำคม 45.09 46.43 1.34 27.61 46.43 -18.82 

 จำกตำรำงพบว่ำ ทุกกลุ่มเครือข่ำยที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561  
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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.กลุ่มโนนสะอำดหนองโพธิ์ 2.กลุ่มเมืองกุมภวำปี 3.กลุ่มโนนสะอำดโคกกลำง   
4.จ ำปีศรีธำตุ 
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ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน(NT) ปีกำรศึกษำ 2560   
และปีกำรศึกษำ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

   

 
ระดับ 

 

รวม 3 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 59 ปี 60 พัฒนำกำร ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร 
ประเทศ  รวมสังกัด 47.13 37.04 -10.09 37.04 49.48 12.44 

สังกัด  สพฐ. 46.75 36.20 -10.55 36.2 49.39 13.19 

สพป.อุดรธานี เขต 2 52.00 59.56 7.56 59.56 54.05 -5.51 

 
ระดับ 

ด้านภาษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 59 ปี 60 พัฒนำกำร ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร 
ประเทศ  รวมสังกัด 51.00 55.76 4.76 55.76 53.18 -2.58 

สังกัด  สพฐ. 50.29 54.08 3.79 54.08 52.73 -1.35 
สพป.อุดรธานี เขต 2 55.39 69.65 14.26 69.65 57.11 -12.54 

 
ระดับ 

ด้านค านวณ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 59 ปี 60 พัฒนำกำร ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร 

ประเทศ  รวมสังกัด 36.99 22.73 -14.26 22.73 47.19 24.46 

สังกัด  สพฐ. 37.35 23.76 -13.59 23.76 47.89 24.13 

สพป.อุดรธานี เขต 2 42.89 46.20 3.31 46.2 52.74 6.54 
 

ระดับ 
ด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 59 ปี 60 พัฒนำกำร ปี 60 ปี 61 พัฒนำกำร 
ประเทศ  รวมสังกัด 53.38 38.92 -14.46 38.92 48.07 9.15 

สังกัด  สพฐ. 52.62 37.38 -15.24 37.38 47.57 10.19 
สพป.อุดรธานี เขต 2 57.71 54.97 -2.74 54.97 52.3 -2.67 

 จำกตำรำงแสดงผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมภำพรวมทุกด้ำน มีค่ำเฉลี่ยลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2560     
ร้อยละ 5.51 
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ผลการด าเนินงานที่ภาคภูมิใจ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต  2  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมผีลกำรขับเคลื่อนเป็นที่ภำคภูมิใจ ดังนี้ 
         นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                1. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงรอบด้ำน จนได้รับโลห์รำงวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2562 ประเภทส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับดีเด่นและระดับทอง” 
 2. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผลกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ 
                    2.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ผ่ำนกำรประเมิน
โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนบ้ำนโนนอ ำนวย เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ รุ่นที่ 6  
           2.2 โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในระดับต่ำงๆ ดังนี้ 1) ระดับหนึ่งดำว  
ผ่ำนกำรประเมินทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 2) ระดับสองดำว ผ่ำนกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 70                   
3) ระดับสำมดำว ผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุกหญ้ำม้ำ,  โรงเรียนท่ำลี่    
ศรีสุขวิทยำ, โรงเรียนบะยำวพัฒนำศึกษำ, โรงเรียนผำสุกประชำนุกูลและโรงเรียนบ้ำนโนนอ ำนวย  
            2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 
2 เข้ำร่วมประกวดโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม ของมูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม ได้รับรำงวัลชมเชย จ ำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก
หญ้ำม้ำ และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนอนุบำลประจักษ์ศิลปำคม  
 3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้รับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ B และมีผล 
กำรด ำเนินงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 2 รำยกำร 
ได้แก่ 1) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ Best Practice ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เรื่อง “กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
นักเรียนเป็นเด็กดี มีอำชีพโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลำง) นำยชูศักรวิชญ์ แสนปัญญำ  
โรงเรียนบ้ำนกุดขนวน  2) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กิจกรรม Project Citizen เรื่อง “วัยใสๆ ร่วมใจก ำจัดขยะ     
ด้วยกิจกรรม 3R+3วิธีกำร” โรงเรียนบ้ำนห้วยเกิ้ง (วัฒนเสรีรำษฎร์บ ำรุง) 
               4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนเข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ปรำกฏว่ำ โรงเรียนบ้ำน
ผำสุกประชำนุกูล ผ่ำนกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ                
ปีกำรศึกษำ 2561 (เม่ือวันที่ 17 กันยำยน 2562)  
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 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำ ปรำกฏว่ำ โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินและได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพ
ติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2560 1) ระดับเพชร จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนปะโค และโรงเรียน
บ้ำนโนนสมบูรณ์ 2) ระดับทอง จ ำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนสี่แจ โรงเรียนบ้ำนปอ โรงเรียนบ้ำนห้วยบง
ดงมะไฟและโรงเรียนบ้ำนหนองประเสริฐ 3) ระดับเงิน จ ำนวน 18 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้ำนโพนทอง (2) 
โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำมูล (3) โรงเรียนชุมชนวัดป่ำทรงธรรม (4) โรงเรียนบ้ำนวำปี (5) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงทับ
ม้ำ (6) โรงเรียนอนุบำลประจักษ์ศิลปำคม (7) โรงเรียนอนุบำลวังสำมหมอ (8) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำมพำดหนอง
แกสหรำษฎร์พัฒนำ (9) โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเหนือป่ำก้ำว (10) โรงเรียนค ำเมยวิทยำคม (11) โรงเรียนบ้ำนโนน
ทรำยฟอง (12) โรงเรียนบ้ำนโนนแสวง (13) โรงเรียนบ้ำนน้ ำเที่ยงลำนเตหนองเม็ก (14) โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน 
(15) โรงเรียนบ้ำนดงเรือง (16) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกล้วยโนนสมพร (17) โรงเรียนบ้ำนเกิ้งน้อย (18) โรงเรียนหำญ
ใจพิทยำคม 
   
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปรำกฏว่ำ  
โรงเรียนในสังกัดได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
จ ำนวน 67 โรงเรียน (เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562)   
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนเข้ำร่วมโครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ปรำกฏว่ำ 
โรงเรียนบ้ำนวำปี เป็นแหล่งเรียนรู้และโรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้  
โดยรับกำรศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน 100 โรงเรียน 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนใหโ้รงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ด้วย Active Learning  
ปรำกฏว่ำ โรงเรียนอนุบำลวังสำมหมอ เป็นโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย Active Learning ระดับ สพฐ. 
     4. ส่งเสริม สนับสนุนใหโ้รงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปรำกฏว่ำ โรงเรียน
ที่มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) สูงกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จ ำนวน 
115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.97  
     5. ส่งเสริม สนับสนุนใหโ้รงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ปรำกฏ
ว่ำ โรงเรียนบ้ำนดอนเงิน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ของเขตตรวจรำชกำรที่ 10 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนเข้ำร่วมโครงกำรต้นแบบอำหำรกลำงวันระดับประเทศ ประจ ำปี 
2562 ปรำกฏว่ำ โรงเรียนบ้ำนปอ ผ่ำนกำรประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันระดับประเทศ                      
อยู่ในระดับดี 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจนและไม่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองตำมโครงกำร “บ้ำนปันน้ ำใจแด่น้องผู้
ยำกไร้” จ ำนวน 24 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 2,400,000 บำท 
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 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินงำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำคิดเป็น ร้อยละ 100 ส่งผลให้ 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับรำงวัลดังนี้ 1) รำงวัลคุรุสภำ ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ                  
จ ำนวน 1 รำย ประเภทครูผู้สอน จ ำนวน 1 รำย 2) รำงวัลคุรุสดุดี จ ำนวน 3 รำย 3) รำงวัลครูผู้สอนดีเด่นตำมกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 8 รำย  4) รำงวัล เสมำ ป.ป.ส. จ ำนวน 48 รำย 
 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ส่งเสริมสร้ำงโอกำส 
ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยมีนักเรียน 
ได้เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ คิดเป็น ร้อยละ 100 และไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน 

 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
แบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนตำมโครงกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100 
     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัด 
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและเตรียมควำมพร้อม 
เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบท่ี 4 จ ำนวน 17 โรงเรียน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมินติดตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
จ ำนวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบเท่ำค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน  18 ตัวชี้วัด  
บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้ำหมำย  จ ำนวน  4 ตัวชีว้ัด  ส ำหรับตัวชีว้ัดที่ตัดสิน 
ระดับคุณภำพโดยใช้เกณฑ์  5 ระดับ  จ ำนวน  14 ตัวชี้วัด พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยรวม  4.55  อยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเยี่ยม  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรได้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
ขององค์กร สอดคล้องกับสภำพและบริบทของพ้ืนที่ และครอบคลุมภำรกิจงำนหลัก 4 ด้ำน ภำพรวมอยู่ในระดับ 
ดีมำก  
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สรุปปญัหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2                 
และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำแบบมีส่วน
ร่วม จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และกำรระดมควำมคิดในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กำรติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินงำนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ท ำให้ใกล้สิ้นปีงบประมำณ                     
มีโครงกำรที่ผู้รับผิดชอบจะด ำเนินงำนค่อนข้ำงมำก เนื่องมำจำกผู้รับผิดชอบไม่ด ำเนินกำรตำมปฏิทิน             
กำรปฏิบัติงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ กำรใช้งบประมำณ
เป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่ำที่ควรจะเป็น 
 2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ไม่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนโครงกำรที่ไม่ระบุผลลัพธ์ที่ได้จำกกำร
ใช้งบประมำณว่ำเกิดผลกับผู้เรียน ครู ผู้บริหำร หรือโรงเรียนอย่ำงใด 
 3. กำรจัดสรรงบประมำณท่ีเป็นวงเงินรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บำงส่วนถูกจัดสรรเพิ่มให้
เป็นค่ำตอบแทนกับกำรจ้ำงบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นงบประมำณผูกพันต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณถัดไป ท ำให้งบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพลดลง 
 4. กำรจัดสรรงบประมำณไปยังผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งบริหำรงบประมำณโดยไม่มีโครงกำร
รองรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 จำกสภำพปัญหำที่ปรำกฏ ล้วนเป็นปัญหำภำยในองค์กร ที่ต้องได้รับกำรแก้ไขให้หมดไป หรือน้อยลง  
เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำรบริหำรงบประมำณ ต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์
กับนักเรียนเป็นส ำคัญ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ตระหนักในภำระ
งำนที่ได้รับมอบตำมกฎหมำย และหน่วยงำนบังคับบัญชำ โดยจะด ำเนินงำนพัฒนำระบบให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดควำมเข้มแข็ง ดังนี้ 
 1. จัดระบบกำรติดตำม ก ำกับ ประเมินผล กำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
โดยค ำนึงถึงคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล จะยึดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิด             
ควำมเป็นธรรม มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร 
 4. เน้นกำรปฏิบัติงำนโดยกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัดพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology ให้มำกข้ึน 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 7. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
 8. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
วิสัยทัศน์  
    บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 6.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 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 และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ   มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์  

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
2. จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการขังขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 จุดเน้นที่ 1  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ   
 จุดเน้นที่ 2  ลูกเสือจิตอาสา   
 จุดเน้นที่ 3  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 จุดเน้นที่ 4  โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม   
 จุดเน้นที่ 5 การจัดการศึกษาปฐมวัย    
 จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
 จุดเน้นที่ 7  การจัดท าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ   
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                            หน้า 23 
 

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 

 



จดุเน้นที ่1  6 มติคุิณภาพสูก่ารปฏบิตัิ
ขอัมลูฐาน

ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65
มติิที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา 1.โรงเรียนทุกโรงเรียนใน

สังกดั
194 100 100 100 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. จัดท าคู่มอืการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาตาม
30,000 10,000 10,000 กลุ่มนเิทศ

มกีารพัฒนาหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

สพป.อดุรธานเีขต 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง แกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ.2551มหีลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขัน้พื้นฐาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560

ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ฉบบัปรับปรุง 2. ประชุมชีแ้จงผู้บริหาร
สถานศึกษา

50,000
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2560 3.ประชุมชีแ้จงครูวิชาการ

โรงเรียนละ 1 คน
50,000

ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 4. นเิทศ ติดตาม ประเมนิการ
ใช้หลักสูตร

2.ส านกังานเขตพื้นที่ 1 100 100 100 5. การจัดเวทีแลกเปล่ียน 50,000 50,000
การศึกษามกีรอบหลักสูตร เรียนรู้
ท้องถิน่ที่เปน็ปจัจุบนั

3. โรงเรียนทุกโรงเรียน 194 100 100 100
มรีะเบยีบว่าด้วยการวัดผล
ประเมนิผลที่เปน็ปจัจุบนั
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน
พ.ศ.2551  ฉบบัปรับปรุง
พ.ศ.2560

ส่วนที่  4
กลยุทธ์การพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

24 



ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

มติิที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 1.ร้อยละของผู้สอนสามารถน า 1,641 70 80 90 พัฒนาผู้สอนด้านการจัดการ 1.จัดท าคู่มอืการจัดการเรียนรู้ 10,000 5,000 5,000 กลุ่มนเิทศ
หลักสูตรสถานศึกษาสู่หอ้งเรียน เรียนรู้ 2. พัฒนาครูผู้สอนเนร่ืองการจัด 80,000 0 0
ได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้เชิงรุก 2  วัน
2.ร้อยละของผู้สอนสามารถ 1,641 60 70 80 3. นเิทศ ติดตาม
ออกแบบและจัดกจิกรรม สังเกตการสอนผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ที่เนน้ 4.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 50,000 50,000
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกได้
3.ร้อยละของผู้เรียนมคุีณภาพ 3,879 80 90 100
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์
พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนดัอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและมคีวามสุข
กบัการเรียนรู้
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

1. ทุกกลุ่มเครือข่ายแข่งขัน 100 100 100 100 รักษภ์าษาไทย การแข่งขันภาษาไทยในวัน 150,000 150,000 150,000 กลุ่มนเิทศฯ
ทักษะภาษาไทยทุกกจิกรรม ภาษาไทยแหง่ชาติ
ร้อยละ 100

2. นกัเรียนที่เปน็ตัวแทน 100 100 100
ระดับเขต ผ่านการประเมนิ
ระดับดีเด่น(เหรียญทอง)
ร้อยละ 100

1.โรงเรียนมกีจิกรรม/โครงการ 100 100 100 ท้าพิสูจน์ ประเมนิการอา่น ป. 1 - 3 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนเิทศฯ
อา่นออกเขียน ร้อยละ 100

2.นกัเรียนอา่นออกเขียนได้ 80 90 100
ร้อยละ 80

3. นกัเรียนมพีัฒนาการ 50 60 70
การอา่นออกเขียนได้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 50
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมทีักษะการคิดวิเคราะหผู้์เรียนทุกคน 80 100 100 มหกรรมเปดิโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2การแข่งขันทักษะวิชาการ 670,000 670,000 670,000 นางสุนยี์ อทุุมทอง
การผลิตและพัฒนาก าลังคน คิดแกป้ญัหา คิดสร้างสรรค์ นกัเรียน นางฐิตินนัท์ อปุการ
การวิจัยและนวัตกรรม จากการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน การปฏบิติัจริง (Active Learning)
การแข่งขันของประเทศ

ผู้เรียนที่มคีวามจ าเปน็พิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนนุและพัฒนาการ
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ที่เหมาะสม

ผู้เรียนมคีวามสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและภาษาอืน่ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และน าไปสู่การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

มติิที่ 3  การใช้ส่ือเทคโนโลยี 1. สถานศึกษามคู่ีมอืการ 194 100 100 100 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1.จัดท าคู่มอืการใช้ส่ือ/ 20,000 5,000 5,000 กลุ่มนเิทศ
และแหล่งเรียนรู้ ใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ ด้านส่ือ/แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้

2. ครูร้อยละ 90สามารถ 1,477 50 80 90
ผลิตส่ือที่ส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ
3.สถานศึกษามคีลังส่ือ 194 60 80 100 2. โครงการคลังส่ือและแหล่ง 1.จัดท าฐานข้อมลูคลังส่ือ และ 5,000 5,000 5,000
และแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้คุณภาพ แหล่งเรียนรู้คุณภาพ

2. การประกวดแข่งขันการผลิต 7,000 7,000 7,000
ส่ือและแหล่งเรียนรู้

มติิที่ 4 การวัดผลประเมนิผล 1.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกดั 194 100 100 100 พัฒนาการวัดผลและประเมนิผล1.จัดท าคู่มอืการการวัดผล 30,000 10,000 10,000 กลุ่มนเิทศ
การจัดการเรียนรู้ เข้าใจการวัดผลและประเมนิผล ตามหลักสูตรแกนกลาง และประเมนิผลตามหลักสูตร

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้พื้นฐาน แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2551 ฉบบัปรับปรุง
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

2.พัฒนาครูเร่ืองการจัดการ 50,000 0 0
2.ครูมกีารพัฒนาเคร่ืองมอื 1,641 60 70 80 วัดผลและประเมนิผล
กระบวนการวัดผลประเมนิผล  2.1 ประชุมชีแ้จงผู้บริหาร
ได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษา
ครบทุกระดับชัน้  2.2 ประชุมชีแ้จงครูวิชาการ 50,000 0 0

โรงเรียนละ 1 คน
3.ครูได้วิเคราะหข์้อสอบและ 1,641 60 70 80  2.3 นเิทศ ติดตาม 35,000 35,000 35,000
จัดท าข้อสอบตรงตามหลักสูตร ประเมนิการใช้หลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  2.4 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 50,000 50,000
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

มติิที่ 5  การนเิทศภายใน 1. สถานศึกษามคู่ีมอืการนเิทศ 194 90 95 100 โครงการนเิทศภายใน การนิเทศภายใน 10,000 20,000 10,000 กลุ่มนเิทศ
ภายในทุกโรงเรียน สถานศึกษา การจัดท าคู่มอืการนเิทศ

ภายในสถานศึกษา

2. ครูวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา388 70 80 90 รายงานผลการนเิทศ
มกีระบวนการนเิทศภายใน
สถานศึกษา
3. โรงเรียนมรูีปแบบและ 194 48 72 96 การแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทางการนเิทศอย่าง
เปน็ระบบ
1. ทุกโรงเรียนในสังกดั 194 100 100 100 นเิทศการศึกษาโดยใช้ นเิทศโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 450,000 450,000 450,000 กลุ่มนเิทศ
สพป.อดุรธาน ีเขต 2 โรงเรียนเปน็ฐาน 1. จัดท าคู่มอืการนเิทศ
ได้รับการนเิทศ 2. จัดประชุมชีแ้จง

3. ด าเนนิการนเิทศ
2. สพป.อดุรธาน ีเขต 2 มี 1 100 100 100 1.สะท้อนคิดจากการออกนเิทศ
มนีวัตกรรมการนเิทศ  2.สรุปรายงานผลการนเิทศ

3. ศึกษานเิทศมรูีปแบบการนเิทศ 12 100 100 100 1.พัฒนาศึกษานเิทศก์
ที่เปน็ตัวอย่างได้ 2.ส่งเสริมสนบัสนนุความกา้วหนา้

ทางวิชาการ
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบโครงการเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

กิจกรรม

มติิที่ 6 วิจัยในชัน้เรียน 1.ร้อยละของโรงเรียนม ี 194 25 รร. 75 รร. 94 รร. วิจัยในชัน้เรียน 1. จัดท าคู่มอืระเบยีบวิธี 100,000 150,000 200,000 กลุ่มนเิทศ
โครงการวิจัยในชัน้เรียน การจัดท าวิจัยในชัน้เรียน
2.ร้อยละของครูมวีิจัย 1,641 50 60 70 2. ประกวดผลงานวิจัย
ในชัน้เรียน 3. นเิทศก ากบัติดตามการ

จัดท าวิจัยในชัน้เรียน
4. นทิรรศการแสดงผลงาน
วิจัยในชัน้เรียน
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จดุเน้นที ่2  ลกูเสอืจติอาสา
ขอัมลูฐาน

ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 1. สพป อดุรธาน ีเขต 2 100 100 100 ลูกเสือจิตอาสา 1. ส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรม 47,000       50,000       53,000       กลุ่มส่งเสริมฯ
ของมนษุย์และของชาติ มคู่ีมอืกระบวนการ ขัน้ตอน ระเบยีบแถว

อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนบัสนนุ สถานศึกษาด าเนนิ
กจิกรรมลูกเสือจิตอาสา
ท าความดีด้วยหวัใจ
"เทิดไท้องค์ราชัน"

2. สถานศึกษาด าเนนิการ 10 15 19
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสืออย่างเปน็ระบบและ
ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกจิกรรมลูกเสือจิตอาสา
ท าความดีด้วยหวัใจ

1. สพป อดุรธาน ีเขต 2 100 100 100 2. ส่งเสริม สนบัสนนุการ 58,000       58,000       58,000       
 มกีระบวนการ ขัน้ตอน จัดกจิกรรมถวายราชสดุดีฯ
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนบัสนนุ สถานศึกษาด าเนนิ
กจิกรรมถวายราชสดุดีฯ
เพื่อนอ้มส านกึในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดง 
ความกตัญญู กตเวทิตาธรรม 
ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา
 ถวายราชสดุดี 
และบ าเพ็ญประโยชน์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

2. สถานศึกษาด าเนนิการ 100 100 100
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสืออย่างเปน็ระบบและ
ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกจิกรรมและแสดงออก
ถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

1. สพป อดุรธาน ีเขต 2 100 100 100 3. ส่งเสริม สนบัสนนุ 60,000       60,000       60,000       
มกีระบวนการ ขัน้ตอน สถานศึกษาจัดกจิกรรมลูกเสือ
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม จิตอาสาท าความดีด้วยหวัใจ
สนบัสนนุ สถานศึกษาด าเนนิ
กจิกรรมลูกเสือจิตอาสา
ท าความดีด้วยหวัใจ

2. สถานศึกษาด าเนนิการ 100 100 100
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสืออย่างเปน็ระบบและ
ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกจิกรรมลูกเสือจิตอาสา
ท าความดีด้วยหวัใจ
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จดุเน้นที ่3  ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรียน
ขอัมลูฐาน

ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 1. สพป อดุรธาน ีเขต 2 100 100 100 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 1. ติดตามโครงการ 20,000       20,000       20,000       กลุ่มส่งเสริมฯ
ของมนษุย์และของชาติ มกีระบวนการ ขัน้ตอน เข้มแข็ง อาหารกลางวัน
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สนบัสนนุ สถานศึกษา
ของประเทศ ด าเนนิงานโครงการอาหารกลางวัน
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และลดความเหล่ือมล้ าทางการ

2. สถานศึกษาปฏบิติังาน 4 6 8
บริการการศึกษาที่มคุีณภาพ อย่างเปน็ระบบและเข้ารับการ
มมีาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าการคัดเลือกเปน็โรงเรียนต้นแบบ
ทางการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ระดับประเทศ
คุณภาพชีวิตที่เปน็มติรกบั
ส่ิงแวดล้อม 1. สพป อดุรธาน ีเขต 2 100 100 100 2. การปอ้งกนัแกไ้ขปญัหา 100,000     120,000     140,000     

มกีระบวนการ ขัน้ตอน ยาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนบัสนนุ สถานศึกษาในการ
ด าเนนิงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ
2. สถานศึกษาปฏบิติังาน 27 54 81
อย่างเปน็ระบบและเข้ารับ
รับการคัดเลือกรางวัล
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมขุ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

1.โรงเรียนในสังกดัจัดการ 100 100 100 3. ติดตามโครงการส่งเสริม 20,000       20,000       20,000       
แข่งขันกฬีาในระดับกลุ่มหรือ การจัดการแข่งขันกฬีา

นกัเรียนระดับอ าเภอ
2. โรงเรียนในเขตพื้นที่ส่งตัวแทน
นกัเรียนเข้าร่วมแข่งขันกฬีา
นกัเรียน สพป.อด.2

1. สพป.อดุรธาน ีเขต ๒ 100 100 100 4. ติดตามการด าเนนิงาน 20,000       20,000       20,000       
มกีระบวนการและขัน้ตอน โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน)
การด าเนนิงานอย่างชัดเจน
ในการส่ง เสริม  สนบัสนนุ
สถานศึกษาในสังกดั
2. สถานศึกษาปฏบิติังาน 100 100 100
ตามแนวทางโครงการ
อาหารเสริม(นมโรงเรียน)

1. สพป อดุรธาน ีเขต 2 100 100 100 5. สนบัสนนุกจิกรรมเยีย่มบา้น 24,000       24,000       24,000       
มกีระบวนการ ขัน้ตอน
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริม
สนบัสนนุสถานศึกษาด าเนนิงาน
งานเยีย่มบา้นนกัเรียน
2. สถานศึกษามขี้อมลูราย 100 100 100
รายบคุคลนกัเรียนและคัดกรอง
นกัเรียนทุกคน
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

1.สพป.อดุรธานเีขต๒ 100 100 100 6. ติดตามการใช้จ่ายเงินทุน 20,000       20,000       20,000       
มกีระบวนการขัน้ตอน ของนกัเรียน
อย่างชัด เจนในการส่งเสริม
สนบัสนนุสถานศึกษา
ด าเนนิงานนกัเรียนยากจน
๒.สถานศึกษามขี้อมลูนกัเรียน 100 100 100
รายบคุคลและคัดกรองข้อมลู
นกัเรียนยากจนตามเกณฑ์ทุกคน

1.สพป.อด. 2 มกีระบวนการ 100 100 100 7. ติดตามการด าเนนิงาน 20,000       20,000       20,000       
ขัน้ตอนอย่างชัดเจนในการ นกัเรียนที่มแีนวโนม้ออก

กลางคันด าเนนิงานนกัเรียนที่มแีนวโนม้
ออกกลางคัน
2. สถานศึกษามกีารด าเนนิงาน
อย่างเปน็ระบบตามพ.ร.บ.การศึกษา

1. สพป.อด.2 ม ีกระบวนการ 100 100 100 8. ติดตามโครงการส่งเสริม 20,000       20,000       20,000       
ขัน้ตอนในการส่งเสริม การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มี
สนบัสนนุสถานศึกษาด าเนนิ ความสามารถพิเศษ
โครงการส่งเสริมนกัเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างชัดเจน
2.สถานศึกษาวัดแวดนกัเรียน/
จัดท าทะเบยีนนกัเรียนที่มี
ความสามาถพิเศษ
3. สถานศึกษาส่งนกัเรียน
เข้ารับการคัดเลือกในระดับ
เขตพื้นที่
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จดุเน้นที ่4 โรงเรียนสวยหอ้งเรียนงาม
ขอัมลูฐาน
ป ี2562 ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. สถานศึกษามกีารพัฒนา 194 24 รร. 50 รร. 194 รร โรงเรียนสวยหอ้งเรียนงาม 1. ประกาศนโยบาย 100,000     100,000     100,000     กลุ่มนเิทศฯ
ชีวิตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม ศักยภาพเปน็แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสวยหอ้งเรียนงาม

ที่สะอาดปลอดภยั 2. ปรับปรุงคู่มอืโรงเรียนสวย
หอ้งเรียนงาม

2. ผู้บริหาร ครู นกัเรียน 194 100 100 100 3. ประเมนิโรงเรียนสวย
น ากจิกรรม 5ส มาใช้ในชีวิต หอ้งเรียนงาม
ประจ าวันเปน็ปกติวิสัย 4. เชิดชูเกยีรติและมอบรางวัล

5. สรุปและรายงานผล
3. จ านวนสถานศึกษา 194 48 รร. 72 รร. 194 รร.
ที่ผ่านการประเมนิ อย่างนอ้ย
กลุ่มเครือข่ายละ 2 โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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จดุเน้นที ่5 การจดัการศึกษาปฐมวัย
ขอัมลูฐาน

ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ผอ. 194 100 100 100 โครงการพัฒนาเดก็ปฐมวัยอยา่งมคุีณภาพ1.ประชุมผู้ปกครอง(1วัน) นางสุนยี์ อทุุมทอง
การจัดการศึกษาเพื่อความ ในสพป.อดุรธานเีขต 2 เด็กปฐมวัย ครู 300 (ผอ.รร.ด าเนนิการเอง ที่ รร.) นางฐิตินนัท์ อปุการ
มัน่คงของสังคมและประเทศชาติ  มคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 2. ชีแ้จงผอ.รร. ในวันประชุม

ระดับปฐมวัย ประจ าเดือน (1 ชม.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษา ครู 300 100 100 100 1.อบรมเชิงปฏบิติัการ 116,600 116,600 116,600 นางสุนยี์ อทุุมทอง

ปฐมวัยที่สอดคล้องกบัหลักสูตร จัดท าหลักสูตรฯและ นางฐิตินนัท์ อปุการ
การวิจัยและนวัตกรรม การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แผนการจัดประสบการณ์ 
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน และบริบทของสถานศึกษา (2 วัน)
การแข่งขันของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกดั ครู 300 100 100 100 อบรมเชิงปฏบิติัการ การ นางสุนยี์ อทุุมทอง
จัดการเรียนการสอนและบรรยากาศ จัดการเรียนรู้ Active นางฐิตินนัท์ อปุการ

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชัน้เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ Lerning (บรูณาการ
และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้การได้สอดคล้องกบัหลักสูตร บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย

สถานศึกษาและบริบทของ สะเต็มศึกษา วิทยาการ
สถานศึกษา ค านวณ (2 วัน)

(อ าเภอรับผิดชอบทั้งหมด)

ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกดั 100 100 100 อบรมเชิงปฏบิติัการสร้าง นางสุนยี์ อทุุมทอง
สพป.อดุรธาน ีเขต 2 มส่ืีอที่สอดคล้อง ส่ือ 3 มติิ ส่งเสริม นางฐิตินนัท์ อปุการ
กบัหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 ประสบการณ์เรียนรู้ (2วัน)

(อ าเภอรับผิดชอบทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกดั 194 รร. 24 รร. 48 รร. 72 รร. ศึกษาดูงานโรงเรียน 51,000 51,000 51,000 นางสุนยี์ อทุุมทอง
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบ ที่ประสบผลส าเร็จเกีย่วกบั นางฐิตินนัท์ อปุการ
ความส าเร็จแล้วน ามาต่อยอดและ การจัดประสบการณ์ตามแนว
จัดกจิกรรมในสถานศึกษา ทางไฮสโคบ (High Scope)

(รร.อนบุาลอดุรธานี)

โรงเรียนประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคนเด็กปฐมวัย 100 100 100 ครูผู้สอนด าเนนิการประเมนิ นางสุนยี์ อทุุมทอง
เมือ่ส้ินปกีารศึกษา ทุกคน พัฒนาการเด็กทุกคนควบคู่ นางฐิตินนัท์ อปุการ

การจัดกจิกรรม
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จดุเน้นที ่6 การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็
ขอัมลูฐาน
ป ี2562 ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 1. ผู้บริหารสานศึกษา 111 100 100 100 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. ประชุมชีแ้จงผู้บริหาร 30,000       30,000       30,000       กลุ่มมนโยบาย
ของมนษุย์และของชาติ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกดั การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มนีกัเรียน และแผน
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม มคีวามรู้ความเข้าใจนโยบาย โรงเรียนขนาดเล็ก 60 คนลงมา
ขีดความสามารถในการขังขัน เกีย่วกบัการบริหารจัดการ
ของประเทศ โรงเรียนขนาเล็ก ทุกระดับ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู้เรียนใหม้สีมรรถนะตาม
หลักสูตร

2. ยุบเลิกสถานศึกษาที่ไมม่ี 1 3 0 0 2. ประชุมชีแ้จงโรงเรียน 30,000       30,000       30,000       
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และลดความเหล่ือมล้้าทางการ

จ้านวนนกัเรียน ขนาดเล็ก เพื่อยุบเลิก
บริการการศึกษาที่มคุีณภาพ สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
มมีาตรฐานและลดความเหล่ือมล้้า
ทางการศึกษา 3. บริหารจัดการ 7 6 6 4 3. ประชุมชีแ้จงท้าความเข้าใจ 30,000       30,000       30,000       
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการ เกีย่วกบัการบริหารจัดการ
และบคุลากรทางการศึกษา น้านกัเรียนไปเรียนรวมกบั โรงเรียนขนาดเล็กตามแผนฯ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล
คุณภาพชีวิตที่เปน็มติรกบั
ส่ิงแวดล้อม
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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จดุเน้นที ่7 การจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ขอัมลูฐาน

ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงาน 194 100 100 100 จัดท าแผนพัฒนาฯ และ

แผนปฏบิติัการ ประจ าปี
1. อบรมเชิงปฏบิติัการ 63,760 กลุ่มนโยบาย

ของมนษุย์และของชาติ ในสพท.และผู้บริหารโรงเรียน และแผนปฏบิติัการประจ าปี การจัดท าแผนพัฒนาฯ 3-5 ปี และแผน
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ มคีวามเข้าใจเร่ืองและการวาง และแผนปฏบิติัการประจ าปฯี
การบริหารจัดการศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2. ตรวจ ติดตามและส่งเสริม 38,800 38,800 38,800
และแผนปฏบิติัการประจ าปฯี การจัดท าแผนพัฒนาฯ 3-5 ปี

และแผนปฏบิติัการประจ าปฯี
2. ทุกโรงเรียนในสังกดัมี 194 100 100 100 ทุกโรงเรียนในสังกดั
แผนพัฒนาฯ 3-5 ปี
และแผนปฏบิติัการประจ าปฯี
ที่สอดคล้องกบันโยบายทุกระดับ
และระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

3. ทุกโรงเรียนในสังกดั 194 80 90 100 3. ประกวดโรงเรียน 20,000 20,000 20,000
ใช้จ่ายงบประมาณเปน็ไปตาม แผนต้นแบบ
แผนปฏบิติัการประจ าปฯี
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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จดุเน้นเพ่ิมเตมิ
ขอัมลูฐาน

ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 1.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 102 103 120 120 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซ้ือ 1.จัดท าปฏิทินการจัดซ้ือจัดจ้าง 10,200 10,200 10,200 นายพรศักด์ิ
ของมนษุย์และของชาติ ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน จัดจ้างตามพระราชบัญญติัการ 2.จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง นางชลธิชา
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 3.ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
การบริหารจัดการศึกษา พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ปี 2563

2.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ เพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ

ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน e-gp และชีแ้จงเกีย่วกบัการบริหาร

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม งบประมาณ

ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 4.ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน

3.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ปี 2563

ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ว่าเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย

สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ก าหนดไว้หรือไม่

ได้ครบ 100% 5.ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง

เพือ่ให้การด าเนินงานคร้ังต่อไป

ให้เป็นตามแผนและเป้าหมาย

6.ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2563 เพือ่เร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น

ไปตามเปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

1. เจ้าหนา้ที่กลุ่มบริหาร 2563 9 10 10 จัดอบรมเจ้าหนา้ที่การเงิน และ1. จัดท าปฏทิินการปฏบิติังาน 27,680 30,600 30,600 กลุ่มบริหารการเงิน
งานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษาดูงานการจัดท าโปรแกรมเงินเดือนวางแผนการด าเนนิงาน และสินทรัพย์
สพป.อดุรธานเีขต 2 เข้ารับ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิ
การพัฒนาร้อยละ 100 และโปรแกรมเงินบ านาญ การตามโครงการ
2. เจ้าหนา้ที่กลุ่มบริหาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 3.ด าเนนิการอบรมเจ้าหนา้ที่
งานการเงินและสินทรัพย์ และศึกษาดูงานการจัดท าโปร
สพป.อดุรธานเีขต 2 แกรมเงินเดือนของข้าราชการครู
มคีวามรู้ความเข้าใจและ ลูกจ้างประจ า และโปรแกรม
สามารถปฏบิติังานเบกิจ่าย เงินเดือนบ านาญ
ได้อย่างถูกต้องและมี 4.สรุปผลการพัฒนาเจ้าหนา้ที่
ประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงาการเงินและสิน

ทรัพย์ สพป.อดุรธาน ีเขต2
มขีวัญและก าลังใจในการปฏบิติั
งาน มคีวามรู้ความเข้าใจ
ปฏบิติังานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. น าความรู้ที่ได้ในการอบรมมา
ปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในส่วน
ที่มปีญัหาเพื่อใหใ้ช้งานได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครู 100 100 100 อบรมชีแ้จงเกีย่วกบัการ อบรมชีแ้จงเกีย่วกบัการ 47,670 47,670 47,670 กลุ่มบริหารการเงิน
และลูกจ้างประจ าที่จะ ยืน่ขอรับบ าเหนจ็บ านาญ ยืน่ขอรับบ าเหนจ็บ านาญ และสินทรัพย์
เกษยีณอายุราชการใน ด้วยตนเองทางอเิล็กทรอ ด้วยตนเองทางอเิล็กทรอ
ปงีบประมาณ 2563 นกิผ่านระบบบ าเหนจ็ นกิผ่านระบบบ าเหนจ็
ทุกคนได้รับการอบรม บ านาญ บ านาญ
ชีแ้จงเกีย่วกบัการขอรับ
เงินบ าเหนจ็บ านาญ
2. ข้าราชการครู และลูก
ลูกจ้างประจ าที่จะเกษยีณ
อายุราชการ ในปงีบ
ประมาณ 2563 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระเบยีบ ข้อ
บงัคับ กฏหมายที่เกีย่ว
ข้อง สามารถน าไปใช้
ประโยชนใ์นการเกษยีณ
อายุราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

1. บคุลากรใน สพป.อดุรธานี 100 100 100 การตรวจสอบเพื่อพัฒนา 1. คัดเลือสถานศึกษาเปา้หมาย 20,000 20,000 20,000 หนว่ยตรวจสอบ
เขต 2 ที่ปฏบิติัการด้าน ประสิทธิภาพการปฏบิติังาน จ านวน 50 แหง่ ภายใน
การเงิน บญัชี และพัสดุ ด้านการเงิน การบญัชีและ 2. แจ้งปฏทิินออกตรวจสอบ
มผีลการปฏบิติังานที่มคุีณภาพ พัสดุ 3. ประมวลผล วิเคราะหข์้อมลู
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 4. สรุปรายงานผลการตรวจ
ร้อยละ 100
2. ครูผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน
บญัชีและพัสดุ ปฏบิติัหนา้ที่
ถูกต้องตามระเบยีบและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงการปฏบิติังาน
ใหม้ปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 100

ข้าราชการครูและบคุลากร 100 100 100 100 การบริหารจัดการส านกังาน 1. ประชุมผู้บริหารและ 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอ านวยการ
ทางการศึกษาในสังกดัทุกคน ใหม้ปีระสิทธิภาพ คณะกรรมการ CEO

2. จัดกจิกรรมวันส าคัญ 50,000 50,000 50,000
3. ประชุมสร้างความเข้าใจ
การด าเนนิการตามมาตรฐาน 15,000 15,000 15,000
ส านกังานเขตฯ / KRS
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ขอัมลูฐาน
ป ี....... ป ี63 ป ี64 ป ี65 ป ี63 ป ี64 ป ี65

ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

ร้อยละ 100 ของบคุลากร 90 95 100 เสริมสร้างหลักธรรมาภบิาล อบรมการเสริมสร้าง 100,000 100,000 100,000 กลุ่มกฎหมาย
ใน สพป.อด.2 มคีวามเข้าใจ ใหแ้กข่้าราชการครูและ หลักธรรมาภบิาลใหแ้ก่ และคดี
ในการด าเนนิงานโดยยึดหลัก บคุลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบคุลากร
คุณธรรมและมคีวามโปร่งใส ในสังกดั ทางการศึกษาในสังกดั

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ 90 95 100 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง อบรมเสริมสร้างวินยัและ 100,000 100,000 100,000 กลุ่มกฎหมาย
ครูและบคุลากรทางการ วินยัและใช้ความรู้ตาม จรรยาบรรณวิชาชีพใหแ้ก่ และคดี
ศึกษาไมก่ระท าผิดวินยั พรบ.ระเบยีบข้าราชการ ข้าราชการครูและบคุลากร
และประพฤติตนตาม ครูฯ พ.ศ.2557 และ ทางการศึกษาในสังกดั
จรรยาบรรณวิชาชีพ แกไ้ขเพิ่มเติม

ส่งเสริม สนบุสนนุผู้บริหาร 1.สถานศึกษาสามารถ 100 100 100 พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร 1.กจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้บริหาร 550,000 540,000 560,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครูและบคุลากรทางการ รายงานข้อมลูสารสนเทศ ทางการศึกษาน าพา สถานศึกษา
ศึกษาใหไ้ด้รับการพัฒนา ได้ทันตามก าหนด ร้อยละ สู่มอือาชีพ
เปน็มอือาชีพพร้อมรับการ 100
เปล่ียนแปลง 2.ผู้บริหารสถานศึกษา

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษ
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู ร้อยละ 100 
และบคุลากรทางการศึกษา 3.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ได้รับรางวัลเพิ่มขึน้      

บคุลากรทางการศึกษาที่ 80 85 90 2.พฒันาบุคลากรทางการศึกษาที่ 100,000 100,000 100,000
ปฏบิติัหนา้ที่นกัการภารโรง ปฏบิติัหนา้ที่นกัการภารโรง
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 100
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ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

ข้าราชการครูต าแหนง่ครูผู้ช่วย 100 100 100 3.กจิกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 100,000 10,000 10,000
ผ่านการประเมนิการตรียม อย่างเข้มต าแหนง่ครูผู้ช่วย
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ร้อยละ 100

ข้าราชการครูสามารถจ าท า 90 95 100 4.กจิกรรมพฒันาครูและบุคลากร 100,000 100,000 100,000
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน ทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแหง่การ

การสอนได้ ร้อยละ 100 เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ข้าราชการครูและบคุลากร 80 85 90 5.กจิกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและ 30,000 30,000 30,000
ทางการศึกษาในสังกดั เชดิชเูกยีรติและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับรางวัลในระดับชาติ ทางการศึกษา
ที่ก.ค.ศ. รับรอง เพิ่มขึน้

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 80 85 90 6.กิจกรรมการสร้างทีมงานคุณภาพและ 300,000 300,000 300,000
ในการใหบ้ริการของส านกังาน การท างานเปน็ทีม
เขตพื้นที่การศึกษา คิดเปน็ 
ร้อยละ 80 
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ผู้รับผิดชอบเปา้ประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณปทีีด่ าเนินการ

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู 1. บริหารอตัราก าลัง 80 85 90 การบริหารอตัราก าลัง 1. การวางแผนและการบริหาร 50,000 50,000 50,000 กล่มบริหาร
และบคุลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบคุลากร ข้าราชการครูและบคุลากร อตัราก าลัง งานบคุคล

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ทางการศึกษาและการพัฒนา
ได้ครบถ้วน ต่อเนือ่ง ข้าราชการครูและบคุลากร
และเกดิประโยชนสู์งสุด ทางการศึกษามวีิทยฐานและ

เล่ือนวิทยฐานะ
2. ข้าราครูและบคลากร 2. การพฒันาขา้ราครูและบคลากร 100,000 100,000 100,000
ทางการศึกษา มคีวามรู้ ทางการศึกษา มคีวามรู้
ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ ว21 ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ ว21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วิธีการจัดท าผลงาน การจัดท า
ค าขอ การเกบ็รวบรวมข้อมลู
จากกระบวนการ PLC 
การจัดท าแฟ้มผลงาน
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต 2  พิจำรณำก ำหนดประเด็นกลยุทธ์  เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ  และก ำหนดแผนงำน/โครงกำร              
ที่จะด ำเนินกำรใน  3  ปีข้ำงหน้ำ  ในกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ให้บรรลุเป้ำหมำยแห่งควำมส ำเร็จ          
เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำง ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ดังนี้  

      1.  คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินงำนตำมกรอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ     
โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      2.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมกรอบแนวทำงกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
      3.  แนวทำงกำรติดตำม  ตรวจสอบและประเมินผล 
           3.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
เพ่ือตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ อันน ำไปสู่กำรทบทวนปรับปรุง 
แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
          3.2 กำรประเมินผลระยะครึ่งแผน  เป็นกำรประเมินผลในช่วง  2 ปีแรกของแผน  คือเมื่อสิ้นปี 
2564  ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนควำมก้ำวหน้ำ  และปัญหำอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หรือ
กำรปรับเปลี่ยนแผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสม 
         3.3  กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 เมื่อสิ้นสุดปี 2565 เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลำ  3  ปี  
      4. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์           
ตำมตัวชี้วัดในแผน 
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ภาพกิจกรรม การจัดประชุม 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
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ที่ปรึกษา 
 นายบูรพา  พรหมสิงห์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

      
คณะท างาน  
 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   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 6. นายชุมพล  พ่อลิละ       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 7. นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 8. นางมุกดา  โพธิ์นิล            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 9. นายภุชงค์  ผ่านชมภู ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
 10. นางพจนีย์  ศรีสุข ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 11. นายปราโมทย์  พละจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 12. นางธนาภรณ์  อรรคฮาต    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 13. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 14. นายธนากร  วงศ์ศรีเผือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
      คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 15. นายปัญญาพิพัฒน์  บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  กรรมการ 
      คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 16. นายพัฒนา  ศรีโบราณ ผู้อ านวยโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด  กรรมการ 
      คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 17. นายยงยุทธ  สิมพา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายูง   กรรมการ 
 18. นายกิตติชัย  อ่ิมชมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนดงง่ามนางาม   กรรมการ 
 19. นายเกรียงศักดิ์  พิมพ์รินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเซียบ   กรรมการ 
 20. นายประดิษฐ์  การไร่  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง  กรรมการ 
 21. นายนิยม  คลังแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับกุงประชานุกูล  กรรมการ 
 22. นายอดิศร  โยธะชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง  กรรมการ 
 
 

คณะท างาน 
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 23. นายศุภร  บุญราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ กรรมการ 
 24. นางเกษร  ค าวิโส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กรรมการ 
 25. นายสุขสันต์  เหล่าเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม   กรรมการ 
 26. นางสาวศรัญญา  มุงคุลโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กรรมการ 
 27. นางสาวสายใจ  ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน    กรรมการ 
 28. นางณัฐชยา  พรหมสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโค   กรรมการ 
 29. นายสุทธิรักษ์  แสงนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กรรมการ 
 30. นายไชยวัฒน์  ไกรราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง   กรรมการ 
 31. นายสุรชัย  ไผ่ตง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี กรรมการ 
 32. นายณัฐชา  ทัศนิยม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว   กรรมการ 
 33. นางกรรณิกา  บุลสถาพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอ   กรรมการ 
 34. นางสาวมาลัย  โสภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทมนางาม  กรรมการ 
 35. นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง  กรรมการ 
 36. นายวิรยุทธ  ชัยดินี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา  กรรมการ 
 37. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ   กรรมการ 
 36. นางสร้อยทิพย์  ทองใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
 37. นางสาวพัชรีย์  ถาวรพัง ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล   กรรมการ 
 38. นางอัคคณา  พรหมจารีย์ ครู โรงเรียนบ้านวาปี    กรรมการ 
 39. นายณรงค์  โสภิณ  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
 40. นางจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง    กรรมการ 
 41. นางรัศม ี สาทิพย์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสี่แจ    กรรมการ 
 42. นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านเซียบ    กรรมการ 
 43. นางประภัสสร ค าเพชร  ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล   กรรมการ 
 44. นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์  ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์   กรรมการ 
 45. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม   กรรมการ 
 46. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 47. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 48. นางสุนีย์  อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 49. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 50. นางรัดดา  วิทยากร  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 51. นางสุภาวดี  ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 52. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 53. นางสาวศศิธร  นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 54. นางสาววิมล  เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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 55. นางปิยฉัตร  จิตรตรี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 56. นางสาวพจนีย์  สาอุด นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 57. นางสาวสุจีราภัทร  ทองมนต์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   กรรมการ 
 58. นายอ านวย  เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   กรรมการ 
 59. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   กรรมการ 
 60. นายไพรัช  รินทร์วงค์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   กรรมการ 
 61. นางสาวเกศินีย์  ชัยโยบวั นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ   กรรมการ 
 62. นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ   กรรมการ 
 63. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ 
 64. นางกุลนภา  กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 65. นางสาวธัญญะรัตน์  ภูท ามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 66. นางสาวอนัญญา  โสวาป ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
          67. นายรัชต์พล ขวญัสุวรรณ พนักงานราชการ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 68. นายมนวัฒน์  ค ารินทร์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 69. นางสาวนวพร  ชวีวิทยานันท์     ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 70. นางสาวจิรพร  จันทรขันตี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เลขานุการคณะท างาน 
 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 
ออกแบบปก 
 นายมนวัฒน์  ค ารินทร์ ครู  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)  



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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