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คานา
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ ใ นแต่ ล ะ
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จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
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ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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ข้อมูลพื้นฐาน
ขนาดและทีต่ ั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ รวม 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอท่าอุเทน อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว้า อาเภอบ้านแพง
อาเภอโพนสวรรค์ และอาเภอนาทม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดอาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 ทิศตะวันออก
ติดแขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้าโขง
เป็นแนวกั้นพรมแดน
 ทิศใต้
ติดอาเภอเมืองนครพนม
 ทิศตะวันตก
ติดอาเภอกุสุมาลย์อาเภออากาศอานวย และอาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว
บ้านปฏิรูป ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

แผนที่แสดงเขตบริการของ สพป.นครพนม เขต 2
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พื้นที่และระยะทาง
ทั้ง 6 อาเภอ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 2,829.49
ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากแต่ละอาเภอถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีดังนี้
จาก อาเภอบ้านแพง
ระยะทาง 45 กิโลเมตร
จาก อาเภอนาทม
ระยะทาง 40 กิโลเมตร
จาก อาเภอท่าอุเทน
ระยะทาง 42 กิโลเมตร
จาก อาเภอโพนสวรรค์
ระยะทาง 62 กิโลเมตร
จาก อาเภอนาหว้า
ระยะทาง 28 กิโลเมตร

การคมนาคม
ถนนเชื่อมระหว่างอาเภอเป็นถนนลาดยาง ถนนระหว่างตาบล ระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน
ลูกรัง ได้แก่
ทางหลวง 2032 ศรีสงคราม-ท่าอุเทน
ทางหลวง 2390 ศรีสงคราม-บ้านแพง
ทางหลวง 2346 ศรีสงคราม-นาหว้า
ทางหลวง 2132 ศรีสงคราม-โพนสวรรค์
ทางหลวงชนบท ศรีสงคราม-นาทม
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แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภู ลั ง กา ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของ
อาเภอบ้านแพง ห่างจากอาเภอบ้านแพง
6 กิโลเมตร ภูลังกาเป็นต้นกาเนิด ของน้าตกและ
ลาธารใหญ่น้อยหลายสาย ตลอดจนมีความอุดม
สมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้นานา
ชนิ ดที่ ส วยงาม การเดิ นทางจากตั วจั งหวั ด ใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 212 (นครพนม-บ้าน
แพง) ระยะทาง 92 กิโลเมตร

น้ าตกตาดขาม ต้ น ล าธารเกิ ด จาก
เทื อ กเขาภู ลั งกา ตั้ ง อยู่ ใ จกลางเขตปุ า
สงวนแห่งชาติภูลังกา ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอบ้านแพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนื อ 6 กิ โ ลเมตรเป็ น ล าห้ ว ยไหลมา
บรรจบ สภาพโดยรอบบริ เ วณร่ ม รื่ น
เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว และ พักผ่อน
เป็นอย่างยิ่ง

น้ าตกตาดโพธิ์ ก าเนิ ด จาก
เทือกเขาภูลั งกาอยู่ใกล้กับน้าตกตาดขาม
ห่า งกัน ประมาณ 5 กิ โ ลเมตร มี ลั ก ษณะ
สวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ที่ตั้งอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอาเภอบ้านแพงประมาณ 11
กิ โ ลเมตรเส้ น ทางเป็ น ถนนลู ก รั ง ใช้ ไ ด้ ทุ ก
ฤดูกาล รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงตัวน้าตกได้
ต้องเดินขึ้นไปใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมง
เศษ สองข้างทางร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชม
ความงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในฤดูฝนสามารถมองเห็นน้าตกได้จากทาง
หลวงแผ่นดินที่เลียบริมฝั่งแม่น้าโขง
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่บ้านท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน
รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม มีความสูงจากพื้นดินถึงยอด 33 วา
ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก พระอาจารย์ศรีทัตถ์ เป็นผู้สร้าง
เมื่อปี พ.ศ.2455 พระธาตุท่าอุเทนนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสาคัญ
ยิ่งองค์หนึ่ง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระธาตุของ พระอรหันต์ ซึ่งพระ
อาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า การเดินทางไป
นมัสการพระธาตุท่าอุเทนจากตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทางหมายเลข 212
ไปยังอาเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร

พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่
ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตาบลนาหว้า
อาเภอนาหว้า ห่างจากตัวอาเภอเมือง
ประมาณ 98 กิโลเมตร
เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า
ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเคารพนับถือมาก

รอยพระบาทเวินปลา ตั้งอยู่ในลาน้าโขง ณ บ้านเวิน
พระบาท ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน
โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระบาทเวินปลา หางจากฝั่ง
ออกไป 150 เมตร สถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วังน้าวน
หรื อ เวิ น ”ลั ก ษณะเป็ น รอยฝุ า พระบาทเบื้ อ งซ้ า ย กว้ า ง 70
เซนติเมตร ยาว 1.80
เมตร ตรงกลางมีรูปกงจักร
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูปประมาณ 10 เซนติเมตร ในฤดูฝนน้าจะ
ท่ ว มคื อ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม ไปจนกว่ า น้ าจะลดลง ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ จึงไปนมัสการได้ งานเทศกาลนมัสการ จะตรงกับวั น
สงกรานต์ของทุกปี การเดินทางจากนครพนม ไปตามถนนสาย
นครพนม-บ้านแพง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร
เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้าน อีก 500 เมตร
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พระบางวัดไตรภูมิ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรภูมิ
ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปาง
ห้ามสมุทร มีขนาดสูง 80 นิ้ว แท่นสูง 2.5 นิ้ว ฐานเป็น
รู ป 8 เหลี่ ย ม สู ง 15 นิ้ ว ห่ า งจากจั ง หวั ด นครพนม
ประมาณ 26 กิโลเมตร

วัดพระธาตุจาปา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
บ้านเสาเล้า ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม ก่อสร้างเมื่อประมาณปี
พ.ศ.๒๒๕๓ โดยการนาของพระภิกษุดี กตปุญ
โญ และนายกัญญา ดวงคูสัน พร้อมด้วยชาวบ้าน
เสาเล้า (อพยพมาจากแขวงคาม่วน ในประเทศ
ลาว โดยประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่า
ไทญ้อ) และหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๗ ปี

วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณี
โซ่ทั่งบั้ง เป็นประเพณีของชาวโซ่ (โส้)

ซึ่งเป็นชนเผ่าๆ หนึ่งของจังหวัดนครพนม ชาวโซ่มีภาษา
เป็นของตนเอง ลักษณะภาษาคล้ายมอญปนเขมร การเต้นโซ่ทั่งบั้ง เป็นการราในงานศพ เพื่อส่งวิญญาณผู้ตาย
ให้ไปสุขสบายในชาติหน้า การรามีทั้งชายและหญิง หมู่บ้านชาวโซ่มีอยู่ที่บ้านโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ โดย
เดินทางไปตามถนนนครพนม – ท่าอุเทน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน - กุสุมาลย์ 25 กิโลเมตร ชนเผ่า
โซ่ มีกระจายอยู่ในหลายอาเภอ อาทิ ที่อาเภอท่าอุเทน อาเภอศรีสงคราม และอาเภอนาแก
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สภาพการบริหารการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายในจังหวัดนครพนม ดังนี้
1. สานักงานศึกษาธิการอาเภอ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว้า อาเภอบ้านแพง
อาเภอท่าอุเทน อาเภอโพนสวรรค์ และอาเภอนาทม
2. สานักงานการประถมศึกษาอาเภอ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว้า
อาเภอบ้านแพง อาเภอท่าอุเทน อาเภอโพนสวรรค์ และอาเภอนาทม
สภาพการจัดการศึกษาใน 6 อาเภอ ในพืน้ ที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จัดระบบการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ดาเนินการ 3 รูปแบบ
การศึกษาในระบบ 2 ระดับ คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งดาเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ซึ่ง
จัดโดยภาคเอกชน 2 แห่ง
การศึกษานอกระบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถแบ่งเป็นระดับตามการศึกษาใน
ระบบได้ กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ คือ รายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ผู้เรียนได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรม
ตามความต้องการ แต่อาจเป็นการเก็บรวบผล การเรียนรู้สะสมไว้เพื่อเทียบเป็นระดับโดยใช้การศึกษาใน
ระบบเป็นหลักในการเทียบ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ตามศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ
แหล่งความรู้อนื่ ๆ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในระบบได้เป็นรายวิชา หรือเทียบเป็น
ระดับการศึกษาตามความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้ได้ตลอดชีวิตผู้เรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกาหนด

ภารกิจหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีอานาจหน้าที่
ดังนี ้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น
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2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานรับทราบและกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทัง้ บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะที่ทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

9
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
จานวนสถานศึกษาจาแนกรายอาเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
ท่าอุเทน
นาหว้า
บ้านแพง
ศรีสงคราม
โพนสวรรค์
นาทม
รวม

ในสังกัด
กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน
5
42
3
24
3
26
6
44
3
30
2
15
22
181

นอกสังกัด
สช.
ตชด.
พศ.
3
1
3
1
1
3
1
1
2
1
2
6
8
5

รวม
สถานศึกษา
45
28
28
48
34
17
200

หมายเหตุ : สพท. = สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนมัธยมศึกษา)
สช. = สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)
พศ. = สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
ตชด. = โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

จานวนนักเรียน / ห้องเรียน จาแนกตามระดับชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563)
ระดับชั้นเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวม

โรงเรียนรัฐบาล
ห้อง นักเรียน
405
5,595
1,275 20,172
155
3,279
1,833 29,046

โรงเรียนตชด.
ห้อง นักเรียน
24
185
24
464
48
649

รวมทั้งสิ้น
ห้อง นักเรียน
-
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จานวนนักเรียนและจานวนห้องเรียนจาแนกรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563)
ชั้นเรียน
อนุบาล 1 (3 ขวบ)
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3
รวมระดับประกาศนียบัตร
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
37
40
77
1375
1245
2620
1475
1423
2898
2887
2708
5595
1648
1466
3114
1745
1737
3482
1731
1694
3425
1683
1538
3221
1723
1710
3433
1835
1662
3497
10365 9807
20172
596
531
1127
583
524
1107
545
500
1045
1724
1555
3279
14,976 14,070 29,046

จานวนห้องเรียน
8
194
203
405
212
215
216
208
212
212
1275
52
52
51
155
1,833
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จานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ตาแหน่งในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครพนม เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการพลเรือน
- กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

กรอบที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
1
3
22

บุคลากรในปัจจุบัน

7
11
13
7
11
1
3
79

4
4
5
2
5
1
4
18
66

1
3
19

จานวนครู จาแนกรายอาเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
ท่าอุเทน
บ้านแพง
นาหว้า
ศรีสงคราม
โพนสวรรค์
นาทม
รวม

จานวนโรงเรียน
โรงเรียนใน โรงเรียนตชด.
สังกัด
42
3
26
1
24
44
30
2
15
2
181
8

จานวนครู
โรงเรียนใน
โรงเรียน
สังกัด
เอกชน
353
241
304
418
352
142
1,810
-
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ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 - 2562
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ความก้าวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา + เพิ่มขึ้น - ลดลง
2560
2561
2562
(ปี กศ.2560-2561)
ภาษาไทย
41.38
50.82
44.832
-5.99
คณิตศาสตร์
31.68
30.24
28.66
-1.58
วิทยาศาสตร์
35.90
36.40
31.72
-4.68
ภาษาอังกฤษ
29.15
31.50
27.58
-3.92
เฉลี่ย
34.53
37.24
33.20
-4.04

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ กับระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
49.07
44.83
32.92
28.66
35.55
31.72
34.42
27.58
37.99
33.20

ความแตกต่าง
+ สูงกว่า - ต่ากว่า
-4.24
-4.26
-3.83
-6.84
-4.79
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560-2562
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา
2560
41.76
20.09
29.14
27.07

ปีการศึกษา
2561
47.10
24.50
32.84
25.38
32.46

รวม

ความก้าวหน้า
ปีการศึกษา
2562
49.44
22.43
28.42
27.35
31.91

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
ปีกศ.58,59)
2.34
-2.07
-4.42
1.97
-0.54

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ประเทศ
55.14
26.73
30.07
33.25
36.30

ระดับเขตพื้นที่
49.44
22.43
28.42
27.35
31.91

ความแตกต่าง
+ สูงกว่า - ต่ากว่า
-5.70
-4.30
-1.65
-5.90
-4.39
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จานวนสถานศึกษาแยกตามขนาด
ขนาด 1-120 ขนาด 121-300 ขนาด 301-500 ขนาด 501 ขึน้ ไป
รวม
94
70
12
5
181
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ลุ่มน้าสงคราม
ตาบลนาคา
ร่มสนธิ์
ลาน้าห้วยโคน
สามผง
ลุ่มน้าหนองสังข์
เสียวเหล่าพัฒนา
นางัว
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
แพงลาโขง
หนองแวง
โพนทองนาเข
ไชยบุรี
อุเทนโนนตาล
ท่าจาปา
เวินพระบาทรามราช
ชายโขง
ค้อพัฒนา
นาขมิน้ โพนบกนาใน
ลาน้าทวย
หนองซนดอนเตย
นาทม
รวม

จานวน (โรงเรียน)
9
7
7
8
6
7
9
7
8
10
7
9
7
8
7
10
10
7
11
12
9
6
181

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

การศึกษา
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อานาจรัฐ
การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ อยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงท างพลั ง งาน อาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง
มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภั ยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน เอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคม มี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุ ดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
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กฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายของนายกรัฐมนตรี
ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐ มนตรี พลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์โ อชา ต่อ สภานิ ติบั ญ ญั ติแ ห่ง ชาติ
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กนั ดังนี้
- จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความจาเป็น
ของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
- ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา สู่
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตามความ
ต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
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- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิ
ตามวิชาที่สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
- ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะ ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทั ดเทียม
ประเทศอื่น
- เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การท่องจา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
- การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา ไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออานวย สร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้
อีก 10 ข้อ คือ
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วย
แก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
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7. ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักการตามเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา
การเรียนรู้ แลแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพของตนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทัง้ นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุก
ช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนา
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เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนค่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพือ่ คุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่
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เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว)
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
- เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก
ยาเสพติด อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่มีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถาบันและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
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ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงานโดยคานึง
ถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทวง
ศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน
Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้าซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ
โดยมีบทบาทภาคกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
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การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ราบตามลาดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คามลาดับ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อน
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือ
จากที่กาหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการหลักและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผล
สาเร็จ และมีประสิทธาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
-------------นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญ ญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เ ป็ น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มี คุ ณ ภาพอย่ า งเท่ า เที ย ม และบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ก าหนดนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กประถมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณ ภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
กัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่ งเสริม ให้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนะคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับ
จะดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาทีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา นโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายวีรพล สารบรรณ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ได้มอบนโยบายในการดาเนินงานให้กับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
โดยได้มอบนโยบาย 5 Q ดังนี้
1. Quality Student : นักเรียนคุณภาพ หมายถึง นักเรียนที่มีระเบียบวินัย
มีสัมมาคารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย วจีไพเราะ
2. Quality Classroom : ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง ห้องเรียนสะอาด น่าเรียน
ทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ทุกห้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3. Quality Director and Teacher : หมายถึง ผู้บริหารคุณภาพ โดยผู้บริหาร
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี การแต่งกาย การวางตัว มีความห่วงใย มีความมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็น
พ่อครู แม่ครู เป็นผู้บริหารในดวงใจ รักและศรัทธาในอาชีพ เน้นการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
เน้นความถูกต้อง ไม่เน้นความถูกใจ สิ่งที่จะทาให้งานสาเร็จ คือ (1) รักตนเอง (2) การดารงตน (3) รัก
ศักดิ์ศรี (4) รักในอาชีพ,วิชาชีพ
4. Quality School : โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพ
นักเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ มีบริเวณให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม เป็นโรงเรียนวางใจ โรงเรียนไว้ใจ โรงเรียนใส่ใจ และโรงเรียนห่วงใย
5. Quality Educational Service Area : สานักงานเขตพื้นที่คุณภาพ หมายถึง
สานักงานเขตพื้นที่ตอ้ งเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การดาเนินงานของโรงเรียน มีการจัดทา Big Cleaning ทุกวันศุกร์ จัดให้มีจุดเช็คอินที่สวยงาม มีที่ดื่ม
กาแฟและบริการอื่น ๆ สาหรับผู้มาติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 บริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความเป็นไทย ได้มาตรฐานระดับสากล น้อมนาพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากล
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
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4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) เพือ่ พัฒนามุ่งสู่
Thailand ๔.๐

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ถี ูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พกิ าร) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
************************************
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพื้นที่ชายแดน
3.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 2 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจสังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education), หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจยั ในชั้นเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
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1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning
information technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพือ่ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนคุณภาพตาบล, โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และองค์คณะบุคคล ที่มผี ลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management)
รูปแบบการบริหารแบบการกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
3.2ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 1 ครั้ง ดังนี้
จัดสรรครั้งที่ 1
จานวน 2,000,000 บาท
จัดสรรครั้งที่ 2
จานวน - บาท
จัดสรรครั้งที่ 3
จานวน - บาท
จัดสรรครั้งที่ 4
จานวน - บาท
รวมเป็นเงิน
2,000,000 บาท
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายงบประจาในสานักงานเขต จานวน 3,072,000 บาท
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จานวน 1,862,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน 4,934,000 บาท
จานวนโครงการจาแนกตามกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6

กลยุทธ์
ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
รวม

จานวนโครงการ
3
2

งบประมาณ
175,000
265,000

7

680,000

4

-

1

30,000

6

712,000

23

1,862,000
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บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

แผนการใช้จ่าย
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1. ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2. ค่าเบี้ยประชุม สพท./ก.ต.ป.น.
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
5. ค่าวัสดุสานักงาน
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บารุงรักษา
7. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บารุงรักษา
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ข. ค่าสาธารณูปโภค
9. ค่าไฟฟูา
10. ค่าประปา
11. ค่าโทรศัพท์
12. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
13. ค่าเช่าเว็บไซต์
14. ค่าจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสานักงาน

ไตรมาส
1
15,000
220,000
20,000
200,000
50,000
40,000
220,000

3,750
55,000
5,000
50,000
12,500
10,000
55,000

600,000
40,000
40,000
25,000
1,602,000
3,072,000

150,000
10,000
10,000
6,250
400,500
768,000

แผนการใช้จ่าย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

ไตรมาส
4

3,750
55,000
5,000
50,000
12,500
10,000
55,000

3,750
55,000
5,000
50,000
12,500
10,000
55,000

3,750
55,000
5,000
50,000
12,500
10,000
55,000

150,000
10,000
10,000
6,250

150,000
10,000
10,000
6,250

150,000
10,000
10,000
6,250

400,500
768,000

400,500
768,000

400,500
768,000

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1
2

กีฬาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจดูแล
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
2.1 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
2.2 ค่ายนักเรียนแกนนาเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
2.3 ลูกเสือคุณธรรม
2.4 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
3.1 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3.2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
3.3 องค์กรคุณธรรมนาสู่ความดีที่ยั่งยืน สพป.
นครพนม เขต 2
3.4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3.5 โรงเรียนวิถีพุทธ
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

3

งบประมาณ
งบบริหาร งบจาก
เขต
สพฐ.
-

100,000
30,000
15,000
-

ผู้รับผิดชอบ
นางพิศมัย

นางพิศมัย
15,000- นางพิศมัย
นางพิศมัย
นางพิศมัย
420,000 นางพิศมัย
นางวิไลวรรณ
นางวิไลวรรณ

-

50,000

10,000

-

น.ส.วัชรา

10,000
5,000
5,000
175,000

-

นางรุ่งฤดี
นายวีรศักดิ์
นายวีรศักดิ์

485,000

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
การนิเทศบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ติดตามระบบบริหารจัดการเรียนรู้
1.2 นิเทศโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
1.3 นิเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

งบประมาณ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.
40,000
15,000
15,000

15,000
-

-

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศักดิ์
น.ส..กาญจนา
นายพงศักดิ์
นายพงศักดิ์
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
ลาดับ

2

ชื่อโครงการ
1.4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
1.5 นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
และการแก้ปญ
ั หาการอ่านการเขียน
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2.3 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
Active Learning
2.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอน
ในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2
2.5 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3
(ภาษาจีน) สาหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.นพ.2
2.6 การพัฒนาครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21
2.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
(RT,NT,O-NET)
2.8 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การ
ประเมิน PISA 2022
2.9 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2564
2.10 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.11 พัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ชีวิตวิถใี หม่ (New Normal)
2.12 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.
15,000
-

5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางนิภาวรรณ
นางอุไรวรรณ

นางอุไรวรรณ

100,000

-

นายพงศักดิ์

20,000

-

น.ส.สัญทิตย์

10,000

-

นายอดิศร

10,000

-

นางอุไรวรรณ

10,000

-

น.ส.อรปภา

10,000

-

นางรุ่งฤดี

10,000

661,315- นางวิไลวรรณ
น.ส.อรปภา

10,000

-

5,000

19,000
5,600

นางณัฎฐ์ชญา

10,000

-

นางนิภาวรรณ

265,000

นางนิภาวรรณ

36,400 น.ส.อรปภา
738,315
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
การพัฒนาเสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.1 การเตรียมความพร้อมรับการประกันภายนอก
2.2 การเตรียมความพร้อมรับการประกันภายใน
2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปี 2564
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้
3.2 เสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ
การศึกษา
พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาพฤติกรรมบริการและการทางานเป็นทีม
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ
รวมงบประมาณ

2

3

4
5
6
7

งบประมาณ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ

50,000

-

นางแพรวพรรณ

20,000
20,000

-

นางณัฎฐ์ชญา
นางณัฎฐ์ชญา
นางณัฎฐ์ชญา

10,000

-

นางณัฎฐ์ชญา
นางรุ่งฤดี

90,000

-

น.ส.อังสนา

30,000

-

นางรัชนี

120,000
180,000

-

น.ส.ชลัดดา
นางปิตพิ ร

80,000

-

นางปิตพิ ร

80,000
680,000

-

น.ส.ชลัดดา

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลและการพัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

งบประมาณ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.
-

120,000

ผู้รับผิดชอบ

นางแพรวพรรณ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

39
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ)
ลาดับ
2
3
4

ชื่อโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การรับนักเรียน
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ สพป.นพ.2
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
งบบริหาร
งบจาก ผู้รับผิดชอบ
เขต
สพฐ.
140,000 นางพิศมัย
11,000 นางศันสนีย์
-

271,000

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใน สพป.นพ. 2 และสถานศึกษา
30,000
รวมงบประมาณ
30,000
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.
1 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
50,000
1.2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
10,000
1.3 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10,000
1.4 ตรวจติดตาม และรายงานผลตามนโยบายและ
กลยุทธ์
10,000
2 ติดตาม ตรวจสอบ และให้คาปรึกษางานด้านการเงิน
บัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
34,000
-

นางแพรวพรรณ

ผู้รับผิดชอบ
นางพิศมัย

ผู้รับผิดชอบ
นางชลันธร
นางชลันธร
นางชลันธร
นางวัชราภรณ์
นางวัชราภรณ์

นางปิยะนาฏ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

40
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ)
งบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบบริหาร
งบจาก
เขต
สพฐ.
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเงิน บัญชีของโรงเรียน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 ประชุมผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน 13,000
3.2 ประชุมการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (e-budget)
15,000
4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษา
500,000
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการยื่นขอรับ
บาเหน็จ บานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’Electronic Filing) ผ่านระบบบาเหน็จ
บานาญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
40,000
รวมงบประมาณ
712,000
รวมงบประมาณทั้งสิน้
1,862,000 1,494,315

ผู้รับผิดชอบ

นางปิยะนาฎ
นางปิยะนาฎ
นางจันทนา
นางอารี
นางอารี

นางจุฑามณี
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ที่
โครงการ
1 แข่งขันกีฬา
นักเรียน ระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เพื่อพัฒนาความสามารถ
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด ในสังกัดให้ความสาคัญของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การออกกาลังกายโดยการเล่น
ประถมศึกษานครพนม เขต กีฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน
2.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
2 ให้ได้มาตรฐานสากล ให้
สามารถเข้าแข่งขันในระดับ ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน มีระเบียบวินยั มี
จังหวัด และระดับประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน น้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย มีความอดทน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
อดกลั้น และรูร้ ักสามัคคี
การศึกษาประถมศึกษา
ในหมู่คณะ
นครพนม เขต 2 ได้ออก
ออกกาลังกายด้วยการเล่น
กีฬา มีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีระเบียบวินัย
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รัก
สามัคคีในหมู่คณะ
3.เพื่อลดการใช้เวลาว่างหลัง
เลิกเรียนหรือวันหยุดราชการ
ของนักเรียนที่จะรวมตัวทา
กิจกรรมเสี่ยงหันมาทา

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
ก.พ.64 – กลุม่ ส่งเสริม
1.ผู้บริหารสถานศึกษา
ก.ย.64
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนทุกคน
.ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2
2.โรงเรียนในสังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จานวน 181
โรงเรียน
3.บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2
ด้านคุณภาพ
1.นักกีฬา – กรีฑา
ในระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
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ที่

โครงการ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการ
กิจกรรมกีฬาต้านภัยยา
เสพติด
4.เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้ พฒ
ั นาทักษะ
การสอนกีฬาและการดูแล
นักกีฬาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ตอนต้น ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ทั้ง 6
อาเภอ สามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างถูกวิธี และได้รับ
การพัฒนาความสามารถ
สู่มาตรฐานสากล
2.ครูผู้ฝึกสอนกีฬา –
กรีฑาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ทั้ง 6
อาเภอ ได้รับการพัฒนา
ทักษะการสอนกีฬาและ
การดูแลนักกีฬาได้อย่าง
ถูกหลักวิธี
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
2 พัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ 1.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
1.เปูาหมายเชิงผลผลิต
160,000 ก.พ.64 – กลุม่ ส่งเสริม
เครือข่ายศูนย์
สร้างความเข้มแข็งการดาเนิน พื้นฐานในการดารงชีวิต
(Output)
ก.ย.64
เฉพาะกิจดูแล
งานระบบการดูแลช่วยเหลือ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม นักเรียนได้รบั การดูแล
คุ้มครองและ
คุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน ได้อย่างมีความสุข มีความยึด ช่วยเหลือตามระบบการ
ช่วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
.ในสังกัดให้ มีประสิทธิภาพ หยุ่นทางด้านความคิด
นักเรียน
2.เพื่อเพิ่มทักษะในการดาเนิน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนครูและบุคลากร
.1.การดูแล
ทางการศึกษาได้รับการ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ช่วยเหลือและ
นักเรียนให้กบั ครู/ผูเ้ กี่ยวข้อง 2.ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพใน พัฒนาศักยภาพในการ
คุ้มครองนักเรียน ทุกฝุาย เช่น การเยี่ยมบ้าน
การจัดการสุขภาวะของ
ดาเนินงานระบบการ
2.ค่ายนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การติดตามนักเรียนเข้าเรียน ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
แกนนาเสริมสร้าง การเสริมสร้างความเป็น
สามารถดารงชีวิตอย่างมี
2.เปูาหมายเชิงผลลัพธ์
ความเป็นพลเมือง พลเมือง
ความสุขทั้งด้านร่างกาย และ (Outcome)
3.ลูกเสือคุณธรรม 3.เพื่อให้การดาเนินงานช่วย จิตใจ
โรงเรียนในสังกัดมีการ
4.ลูกเสือต้านภัย เหลือคุ้มครองนักเรียน และ 3. สถานศึกษามีระบบการ
ดาเนินงานคุ้มครอง
ยาเสพติด
การช่วยบรรเทาความเดือด ดูแลช่วยเหลือนกเรียน และ และช่วยเหลือนักเรียน
การแนะแนวทีม่ ีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิ
ร้อนเป็นการเบื้องต้นให้กับ
ภาพและนักเรียนได้รับ
ครอบครัวของนักเรียน
การเสริมสร้างความเป็น
4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
พลเมือง การปลูกฝัง
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย ทัศนคติ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ประการ มีคุณลักษณะอันพึง
ที่ถูกต้องผ่านกิจกรรม
ประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ห่างไกลสิ่งเสพติด รู้เท่าทัน
หลายกหลายต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็น
ทรัพยากรของชาติที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
3 เสริมสร้าง
1.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
1.บุคลากรมีความรู้ ความ
1.เปูาหมายเชิงผลผลิต
80,000 ก.พ.64 – กลุม่ นิเทศ
คุณธรรม
การบริหารงานด้วยคุณธรรม เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย (Output)
ก.ย.64
จริยธรรม และ
และความโปร่งใสในการ
คุณธรรมและความโปร่งใส
1.บุคลากรมีความรู้
ธรรมาภิบาล
ดาเนินงานของสานักงานเขต 2.บุคลากรมีความเชือ่ มั่นและ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมมือพัฒนาสานักงานเขต หน้าที่ด้วยคุณธรรม และ
1.เขตพื้นที่การ นครพนม เขต 2
พื้นที่การศึกษาสุจริต
ความโปร่งใส
ศึกษาสุจริต
2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือของ 3.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย 2.บุคลากรมีความเชื่อมั่น
2.ขับเคลื่อนหลัก บุคลากรในการพัฒนาสานัก คุณธรรมและความโปร่งใส
และร่วมมือพัฒนาสานัก
ปรัชญาของ
งานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 4.องค์กรมีผลการประเมิน
งานเขตพื้นที่การศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและความโปร่งใส
สุจริต
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
สู่ศูนย์การเรียนรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ในการบริหารงานระดับ
2.เปูาหมายเชิงผลลัพธ์
ตามหลักปรัชญา คุณธรรม และความโปร่งใส คุณภาพสูงขึ้น
(Outcome)
ของเศรษฐกิจ
1.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
พอเพียงในสถาน
ด้วยคุณธรรมและความ
ศึกษา
โปร่งใส
3.องค์กรคุณธรรม
2.องค์กรมีผลการ
นาสู่ความดีที่
ประเมินคุณธรรมและ
ยั่งยืน สพป.
ความโปร่งใสในการ
นครพนม เขต 2
บริหารงานระดับ
4.โรงเรียน
คุณภาพสูงขึ้น
คุณธรรม วพฐ.
5.โรงเรียนวิถีพุทธ
4

นิเทศบูรณาการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1.ติดตามระบบ
การจัดการเรียนรู้
2.นิเทศโรงเรียน
คุณภาพประจา

1.เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม
การดาเนินงานของโรงเรียน
ตามงาน/ประเด็น/กิจกรรม
การนิเทศการศึกษา ปีงบ
ประมาณ 2564
2.เพื่อศึกษาผลการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานของ

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สังกัดได้รับการนิเทศ กากับ
ติดตาม การดาเนินงานตาม
งาน/ประเด็น/กิจกรรม
การนิเทศการศึกษา
2.ร้อยละ 90 ของโรงเรียนใน

1.เปูาหมายเชิงผลผลิต
(Output)
1.1โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน ผูบ้ ริหาร
ครู และบุคลากรทุกคน
ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ผลการดาเนินงานของ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

105,000

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ

46
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ
ตาบล
3.นิเทศโรงเรียน
คุณภาพของ
ชุมชน
4.บ้านนักวิทยา
ศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
5.นิเทศ กากับ
ติดตามและ
ประเมินเพศวิถี
ศึกษาและทักษะ
ชีวิต

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียน
สังกัดมีผลการดาเนินงานเป็น
3.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน
ในการดาเนินงานของ
คุณภาพ
โรงเรียน
3.ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร
4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ครู และบุคลากรมีความพึงพอ
ของโรงเรียนที่มีต่อกระบวน ใจต่อกระบวนการนิเทศใน
การนิเทศ
ระดับดีขึ้นไป
4.นักเรียนในสังกัดทุกคนอ่าน
ออก เขียนได้ คิดได้ มีนิสัยรัก
การอ่าน มีสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียน มีคุณลักษณะสมรรถนะ
ตามหลักสูตรและตามเกณฑ์
นักเรียนคุณภาพ

2564
เปูาหมาย
โรงเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพ และ
บุคลากรทุกคนมีความ
พึงพอใจต่อกระบวน
การนิเทศ
2.เปูาหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
2.1นักเรียนในสังกัด
ทุกคนอ่านออก เขียน
ได้ คิดได้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนมีคุณลักษณะ
สมรรถนะตามหลักสูตร
และตามเกณฑ์นักเรียน
คุณภาพ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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ที่
โครงการ
5 การพัฒนาการจัด
การเรียนรู้สู่การ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู้และ
การเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
1.การพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย
และการแก้ปญ
ั หา
การอ่านการเขียน
2.พัฒนาการจัด
การเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
และการเตรียม
ผู้เรียนให้

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 1.คะแนน PISA ด้านการอ่าน
ทางการศึกษาและผู้มีส่วน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.นพ.2 เพิ่มขึ้น
ที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 2.อันดับขีดความสามารถใน
1.1การพัฒนาการจัดการ
การแข่งขันของประเทศด้าน
เรียนรู้ทั้งระบบและเตรียม
การศึกษาเพิ่มขึ้น
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
1.2พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการ
Active Learning)
1.3การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย
1.4การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ
1.5การพัฒนาทักษะภาษา
ต่างประเทศที่สาม (ภาษาจีน)
1.6การพัฒนาครูเพื่อการแนะ
แนวอาชีพในศตวรรษที่ 21
1.7แนวทางการยกระดับ

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.เปูาหมายเชิงผลผลิต
364,655 เม.ย.-ก.ย. กลุม่ นิเทศ
(Output)
64
นักเรียนได้รบั การพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้มสี ่วนเกี่ยว
ข้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการศึกษาให้ผู้
เรียนมีทักษะทีส่ อดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
2.เปูาหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
นักเรียนในสังกัด สพป.
นครพนม เขต 2 ได้รับ
การพัฒนาตามพยุปัญญา ด้านทักษะ
ภาษาไทย ทักษะภาษา
อังกฤษ ทักษะภาษาจีน
มีทักษะที่จาเป็นใน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ศตวรรษที่ 21 มีขีดความ
ศตวรรษที่ 21
นักเรียน
สามารถในการแข่งขัน
(3R8C)
1.8การเตรียมความพร้อมสู่
รวมถึงมีทักษะด้านวิชา
3.การพัฒนาการ การประเมิน PISA 2022
ชีพและทักษะชีวติ
เรียนการสอนโดย 1.9การประเมินพัฒนาการ
ใช้กระบวนการ เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
Active Learning 1.10การพัฒนาเด็กปฐมวัย
4.การพัฒนา
ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ทักษะภาษา
วิถีใหม่ (New Normal)
อังกฤษสาหรับครู สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ผู้สอนในสังกัด
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สพป.นครพนม ทั้งระบบและเตรียมผู้เรียนให้
เขต 2
มีทักษะที่สอดคล้องกับ
5การพัฒนา
ศตวรรษที่ 21
ทักษะภาษาต่าง 2.เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
ประเทศ ภาษาที่ ผู้เรียนในสังกัด สพป.นพ. 2
3 (ภาษาจีน)
ให้มีขีดความสามารถในการ
สาหรับครูผู้สอน แข่งขัน
ในสังกัด สพป.
นครพนม เขต 2.
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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ที่

โครงการ
6.การพัฒนาครู
เพื่อการแนะแนว
อาชีพในศตวรรษ
ที่ 21
7.ยกระดับผล
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู้ของ
นักเรียน (RT,NT,
O-NET)
8.อบรมเชิงปฏิบัติ
การการเตรียม
ความพร้อมสู่การ
ประเมิน PISA
2022
9.การพัฒนาคุณ
ภาพการเรียนรู้
สู่สากล การแข่ง
ขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ประจาปี 2564

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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ที่

โครงการ
10.ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
11.พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยกับร่วมกับ
พ่อแม่ผู้ปกครอง
ชีวิตวิถีใหม่
(NEW Normal)
12.การพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประจาปี
การศึกษา 2563

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6 การอบรมเชิง
1.เพื่อให้ครูและบุคลากรด้าน 1.บุคลากรด้านระบบข้อมูล
ปฏิบัติการพัฒนา การบริหารจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
บุคลากรด้าน
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร
มีความรู้ ทักษะและสามารถ
ระบบสารสนเทศ จัดการมีความรู้ ความเข้าใจ ใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการบริหาร สามารถดาเนินการจัดทา
สารสนเทศตามฐานข้อมูล
จัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ กลางและสามารถดาเนินการ
การบริหารได้อย่างถูกต้อง
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น การศึกษาได้อย่างครบถ้วน
ปัจจุบัน
ถูกต้อง ทันตามระยะเวลา
2.สานักงานเขตพื้นที่การ
ที่กาหนด
ศึกษาประถมศึกษานครพนม 2.โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขต 2 และสถานศึกษามี
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ศึกษานครพนม เขต 2
สามารถนาไปใช้ได้อย่าง
จานวน 181 โรงเรียน มีข้อมูล
สะดวก รวดเร็วและทันเวลา สารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.พัฒนาครูและบุคลากร 50,000 มิ.ย..64 – ICT
ด้านการใช้ระบบการ.
พ.ค.65
รายงานข้อมูลตามฐาน
ข้อมูลกลางของสานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ
Data Management
(DMC) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (E-MIS)
ระบบ B-OBEC ระบบ
M-OBEC ระบบ PSC
จานวน 181 คน
2.จัดทาเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริหารและเพื่อเผย
แพร่ข้อมูลสารสนเทศ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

52
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
7 การพัฒนา
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
1.ร้อยละ 90 ของครู และ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 10,000 ก.พ.64 – กลุม่ นิเทศ
เสริมสร้างระบบ สถานศึกษาเพื่อการประกัน บุคลากรในสถานศึกษามี
181 โรงเรียน
ก.ย.64
การประกัน
คุณภาพภายในของสถาน
ความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ
คุณภาพ
ศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ประกันคุณภาพภายในและ
7.1 กิจกรรมที่ 1
ภายนอก สามารถปฏิบัติงาน
กรให้ความ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะนา
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
ให้คาปรึกษา และ
ศึกษาให้มีคุณภาพตาม
ร่วมให้ข้อมูลของ
มาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาเพื่อ
ประกอบการ
ประเมินระหว่าง
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
7.2 กิจกรรมที่ 2 เพื่อให้ครู และบุคลากรใน
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัด จานวน 10,000 ก.พ.64 – กลุม่ นิเทศ
ปฏิบัติการกลุ่ม สถานศึกษามีความรู้ ความ
มีความรู้ความเข้าใจในระบบ 181 โรงเรียน
ก.ย.64
ย่อย (Focus
เข้าใจต่อระบบประกัน
การประเมินและประกัน
Group) วิเคราะห์ คุณภาพภายในและภายนอก คุณภาพการศึกษา ตามกฎ
ผลการประเมิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี กระทรวงการประกันคุณภาพ
คุณภาพภายนอก ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2561
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ตามข้อเสนอแนะ คุณภาพการจัดการศึกษาให้มี สามรถนาไปสู่การขับเคลื่อน
สู่การวางแผน
คุณภาพตามมาตรฐานการ
การประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาคุณภาพ ศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาได้อย่าง
การศึกษา
ต่อเนื่อง
7.3เสริมสร้าง
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมี
1.สถานศึกษาร้อยละ 100 มี โรงเรียนในสังกัด จานวน
5,000
ก.พ.64 – กลุม่ นิเทศ
ความเข้มแข็ง
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ความพร้อมในการประเมิน
181 โรงเรียน
ก.ย.64
ระบบประกัน
ดาเนินการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
คุณภาพการ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 2.โรงเรียนร้อยละ 90 มีผล
ศึกษาของสถาน เข้มแข็ง
การประเมิน ติดตาม และ
ศึกษา ตามกฎ
ตรวจสอบระบบประกัน
กระทรวงการ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกันคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
การศึกษา พ.ศ.
3.ร้อยละ 90 ของครู และ
2561 เพื่อรองรับ
บุคลากรในสถานศึกษามี
การประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ
คุณภาพภายใน
ประกันคุณภาพภายในและ
กิจกรรมที่ 1
ภายนอก สามารถปฏิบัติงาน
การพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ศักยภาพผู้บริหาร
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
สถานศึกษา ครู
ศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ
และบุคลากรผู้รับ
ผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2
การนิเทศ ติดตาม
ให้คาปรึกษา
แนะนาและให้
ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาใน
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของสถาน
ศึกษา
กิจกรรมที่ 3
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบประกัน
คุณภาพการ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
มาตรฐานการศึกษา

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนินการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
เข้มแข็ง

1.ร้อยละ 90 ของครู และ
บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด จานวน
181 โรงเรียน

5,000

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีการ
จัดทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา (SAR) ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดมีการจัดทา โรงเรียนในสังกัด จานวน
รายงานประจาปีของสถาน
181 โรงเรียน
ศึกษา (SAR) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการการประกัน
คุณภาพการศึกษาครบ 100%

5,000

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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ที่

โครงการ
การศึกษา สานัก
งานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถม
ศึกษานครพนม
เขต 2
กิจกรรมที่ 4
การสรุป รายงาน
และเผยแพร่ผล
การติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
7.4การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเด็ก
ปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาติ ปี
2564
1.ประชุม อบรม
ให้ความรู้การ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
โรงเรียนในสังกัดได้

สพป.นครพนม เขต 2 มี
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน

สพป.นครพนม เขต 2 มี
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน

สพป.นครพนม เขต 2

เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้ การรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

สถานศึกษาในสังกัด 100 % โรงเรียนในสังกัด จานวน
มีความรู้ การรายงานผลการ 181 โรงเรียน
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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5,000

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ

3,000

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ

56
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ที่

โครงการ
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
2.โรงเรียนจัดทา
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ในระบบออนไลน์
3.นิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานผล
การประเมิน
ตนเองตามระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย

เพื่อให้โรงเรียนจัดทารายงาน โรงเรียนในสังกัดจัดทา
การประเมินตนเองในระบบ รายงานการประเมินตนเอง
ออนไลน์
ในระบบออนไลน์ ครบ
100 %
เพื่อให้ครู และบุคลากรมี
สถานศึกษาในสังกัด 100 %
ความรู้ การรายงานผลการ
มีความรู้ การรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
แห่งชาติ

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกัด จานวน
181 โรงเรียน

-

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ

โรงเรียนในสังกัด จานวน
181 โรงเรียน

7,000

ก.พ.64 –
ก.ย.64

กลุ่มนิเทศ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
8 ส่งเสริมการ
1.เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
1.ครูในสังกัดสานักงานเขต
1ผู้บริหารและครู
120,000 มิ.ย..64 – นิเทศ
พัฒนานวัตกรรม และวิธีการในการจัดหาสื่อ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงาน
พ.ค.65
การเรียนการสอน รูปแบบต่าง ๆ ในการนามา นครพนม เขต 2 มีความรู้
เขตพื้นที่การศึกษา
ของครูและ
พัฒนาการเรียนการสอนใน ความเข้าใจและเห็นความ
ประถมศึกษานครพนม
บุคลากรทางการ ชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ สาคัญของการใช้สื่อการเรียน เขต 2
ศึกษา
2.เพื่อให้ครูมีทกั ษะในการ
การสอนได้
2.ครูผู้สอนโรงเรียนใน
จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม 2.ครูสามารถจัดกิจกรรม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนได้อย่างมี การศึกษาประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนนา ประสิทธิภาพส่งผลให้
นครพนม เขต 2
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีความรู้การผลิตสื่อ
ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
เป็นลาดับต่อไป
และนวัตกรรมแห่งชาติ
3.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย 3.ผู้บริหาร ครู สามารถนาไป การเรียนการสอนรวมถึง
ในการพัฒนางานครูมืออาชีพ ต่อยอดในการสร้างสรรค์และ ความเข้าใจในการใช้
ให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ
4.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู ของ เพื่อตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ Digital
โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
4.ได้แนวทางในการพัฒนา
Education
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
Excellence : DEEP
ศึกษานครพนม เขต 2 ให้มี ดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
3.เพิ่มการยกระดับผล
ความเข้าใจและทักษะการใช้ โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
โรงเรียนในสังกัด
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

58
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
(Digital Literacy)
ศึกษานครพนม เขต 2
สักงานเขตพื้นที่การ
5.เพื่อเสริมสร้างความรู้
ศึกษาประถมศึกษา
ความเข้าใจในการจัดการ
นครพนม เขต 2
ศึกษาโดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
ให้แก่ครูผู้สอน โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2
6.เพื่อสร้างคลังความรู้ให้
บริการสื่อสารการเรียนรู้
สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่
โครงการ
9 พัฒนาสมรรถนะ
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
1.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับใช้ใน เชิงปริมาณ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ของข้าราชการครูและ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านการพัฒนากระบวนการ
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาภาคเรียนละ 2
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ครั้ง
โรงเรียนพัฒนากระบวนการ 2.ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
จัดการศึกษา
จานวน 181 คน
3.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการ เชิงคุณภาพ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใน 1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมี
สังกัด
ผลการพัฒนาการจัดการ
4.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็น ศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป
เครื่องมือในการปรับปรุง
2.ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและนาผลการ และประสิทธิผลการปฏิบัติ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
งาน
ประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การพัฒนา
เสริมสร้างประสิทธิภาพและ

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา
เชิงปริมาณ
70,000 1 ต.ค. 631.โรงเรียนในสังกัด
30 ก.ย.
จานวน 181 โรงเรียน
64
ได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา
2.ผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัด จานวน 181 คน
เชิงคุณภาพ
1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(สายผู้บริหารสถาน
ศึกษา) ในสังกัดได้รับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (สายผู้บริหาร
สถานศึกษา) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ..กาหนด

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาครู
และ
บุคลากรฯ

60
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
2.โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษาได้ตาม
มาตรฐานของสถาน
ศึกษา ส่งผลให้นักเรียน
มีพัฒนาการทางการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2.การรับพระราช 1.เพื่อนาเครื่องราช
ข้าราชการครูและบุคลากร
จานวนข้าราชการครู
ทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ที่ได้รับจัดสรรใน ทางการศึกษาในสังกัดผู้ที่ได้ และบุคลากรทางการ
อิสริยาภรณ์ชั้นต่า แต่ละชั้นตราของแต่ละปีมา รับพระราชทานเครื่องราช
ศึกษาในสังกัด ผู้ได้รับ
กว่าสายสะพาย พิจารณาจัดสรรให้กับผู้ที่ได้ อิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสาย
พระราชทานเครื่องราช
และเหรียญ
รับพระราชทานตามความ
สะพายและเหรียญจักรพรรดิ อิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่า
จักรพรรดิมาลา จาเป็นที่ต้องใช้ประดับและ
มาลานาเครื่องราช
สายสะพายและเหรียญ
ประจาปี พ.ศ.
ความเหมาะสม
อิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับเพื่อ จักรพรรดิมาลา
2563
2.เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของ ร่วมในงานพิธีที่สาคัญต่าง ๆ
ข้าราชการที่ได้รับพระราช
ของทางราชการ เพื่อเป็นการ
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สร้างขวัญและกาลังใจ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการที่ได้รับบาเหน็จ
3.เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ความชอบจนได้รับ
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

20,000

1 พ.ย. 63 พัฒนาครู
และ
30 ก.ย.64 บุคลากรฯ

61
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้าราชการที่ได้รับบาเหน็จ
พระราชทานเครื่องราช
ความชอบจนได้รับพระราช อิสริยาภรณ์และเหรียญ
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จักรพรรดิมาลา
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
3.ประเมินสัมฤทธิ์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา 1.ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ผลการปฏิบัติงาน ในสังกัดมีความเข้าใจใน
สังกัดมีความเข้าใจในบทบาท
และการพัฒนา บทบาทหน้าที่และมีความรู้
หน้าที่และมีความรู้ในสิทธิ
ข้าราชการครูและ ในสิทธิประโยชน์และระเบียบ ประโยชน์และระเบียบที่
บุคลากรทางการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ศึกษา ตาแหน่ง 2.เพื่อสร้างความเข้าใจ
2.ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
ผู้บริหารสถาน
ความสัมพันธ์ สร้างขวัญและ การพัฒนาทุกคนมีความเข้าใจ
ศึกษา
กาลังใจในการปฏิบัติงานของ ความสัมพันธ์ สร้างขวัญและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กาลังใจในการปฏิบัติงานและ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

2564
เปูาหมาย

ด้านปริมาณ
ผ็บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย จานวน
30 คน
ด้านคุณภาพ
เพื่อให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
และมีความรูใ้ นสิทธิ
ประโยชน์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

15,000

1 มี.ค.64- บริหารงาน
30 ก.ย 64 บุคคล
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10 พัฒนาพฤติกรรม 1.เพื่อให้บุคลากรในสานักงาน 1.บุคลากรในสานักงานเขต
บริการและการ เขตพื้นที่การศึกษาประถม
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ทางานเป็นทีม
ศึกษานครพนม เขต 2 มีจิต นครพนม เขต 2 เกิด
สานึกที่ดีต่อหน้าที่และความ พฤติกรรมการบริการที่ดี
รับผิดชอบตามบทบาทของ เกิดทักษะการสื่อสาร เกิด
ตนเองเพื่อพร้อมให้บริการ
การประสานงานที่ดี และมี
อย่างเต็มใจและมีความสุข
การทางานเป็นทีม
2.เพื่อให้บุคลากรในสานักงาน 2.บุคลากรในสานักงานเขต
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษานครพนม เขต 2 มี
นครพนม เขต 2 รู้จักและ
ทัศนคติทีดีต่อการให้บริการ เข้าใจกันมากขึน้ มีทัศนคติ
ทาให้เกิดความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อย่างยั่งยืน
3.บุคลากรมีจติ สานึกที่ดีใน
3.เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรม การให้บริการ มีความ
บริการที่ดี เกิดทักษะการ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
สื่อสาร มีการประสานงาน
ของตนเอง
ที่ดีและมีการทางานเป็นทีม 4.บุคลากรมีทศั นคติที่ดีในการ
ทางานเกิดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

2564
เปูาหมาย
บุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2
จานวน 50 คน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
180,000 1 มิ.ย. 64- พัฒนาครู
30 ก.ย.64 และ
บุคลากรฯ

63
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
11 พัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา
1.บุคลากรสานักงานเขต
80,000 1 ต.ค. 64- บริหารงาน
และเสริมสร้าง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของ ข้าราชการครู และบุคลากร พื้นที่การศึกษาประถม
30 ก.ย.64 บุคคล
ขวัญและกาลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ศึกษานครพนม เขต 2
ข้าราชการครู
ทางการศึกษาในสังกัด
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
2.ข้าราชการครู จานวน
และบุคลากร
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การศึกษาประถมศึกษา
180 คน จานวนทั้งสิ้น
ทางการศึกษา
ทุกตาแหน่งหน้าที่ให้มี
นครพนม เขต 2 ได้รับการ
400 คน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
พัฒนาสมรรถนะ มีการ
งาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
3.เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
พัฒนาคุณภาพร่างกาย และ
กาลังใจของข้าราชการครู
สุขภาพจิตที่เป็นประโยชน์
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนาไปพัฒนางานและ
ในสังกัด
สร้างสรรค์ผลงานให้เกิด
4.เพื่อมุงสร้างสรรค์
ประสิทธิภาพ มีขวัญกาลังใจ
บรรยากาศความรัก
และส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามัคคี และเสริมสร้าง คุณภาพการศึกษาและผู้เรียน
ความสัมพันธ์บุคลากรใน
องค์กร เพื่อให้ได้มีโอกาส
พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ความรู้ ความ
ความเชี่ยวชาญต่อกัน
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

64
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12 คัดเลือกพนักงาน 1.เพื่อบริหารอัตรากาลัง
เชิงปริมาณ
ราชการและ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ลูกจ้างชั่วคราว ชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ในสังกัดมีแผนอัตรากาลังเพื่อ
จากเงินงบ
ศึกษา จากเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมาณ ประจา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตรา 2.ร้อยละ 100 ของสถาน
ปีงบประมาณ
กาลังของสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาที่มีอัตราว่าง มีพนักงาน
พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 บุคลากรทางการศึกษา
2.เพื่อดาเนินกาสรรหาและ
ตรงตามความต้องการ/
เลือกสรรพนักงานราชการ
ขาดแคลน
ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทาง เชิงคุณภาพ
การศึกษาทีม่ ีความรู้ ความ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง
สามารถตรงตามสาขาวิชาเอก ชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ที่สถานศึกษาต้องการ/
ศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ขาดแคลน
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
การจัดการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพสูง

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.สถานศึกษาร้อยละ
80,000 1 ส.ค. 64- พัฒนาครู
100 มีแผนอัตรากาลัง
30 ก.ย.64 และ
พนักงานราชการ และ
บุคลากรฯ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก
เงินงบประมาณของสพฐ.
2.สถานศึกษาร้อยละ
100 ได้รับจัดสรรอัตรา
ตาแหน่งครบถ้วนถูกต้อง
เชิงคุณภาพ
1.สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ดาเนิน
การสรรหาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด ถูกต้อง โปร่งใส
ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ
2.สถานศึกษามีพนักงาน
ราชการและลูกจ้างที่มี
ความรู้ความสามารถตรง
ตามความต้องการ

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

65
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่
โครงการ
13 การพัฒนา
คุณภาพการ
ศึกษาทางไกล
และการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เพื่อติดตาม กากับ ดูแล
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
บารุง รักษา อุปกรณ์รับ
ในโครงการจัดการศึกษาทาง
สัญญาณดาวเทียมของ
ไกลผ่านดาวเทียม (DLYV) ได้
โรงเรียนขนาดเล็กในการ
รับการดูแล ซ่อมบารุงรักษา
จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ดาวเทียม (DLTV)
2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
2.เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ในโครงการจัดการศึกษาทาง
ในโครงการจัดการศึกษา
ไกลผ่านดาวเทียม (DLYV) ได้
ทางไกลผ่านดาวเทียม
รับการส่งเสริม สนับสนุน
(DLTV) ได้รับการส่งเสริม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
สนับสนุน นิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
และประเมินผลการจัดการ
ดาวเทียมอย่างทั่วถึง
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3.ร้อยละ 100 ของสถาน
อย่างทั่วถึง
ศึกษามีระบบเครือข่าย
3.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระบบการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทางไกล ระบบข้อมูลสารสนการสื่อสารในด้านการบริหาร เทศที่มีคุณภาพสามารถใช้ใน
และจัดการในโรงเรียนทุกแห่ง การติดตอสื่อสารและสนับ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนุนการเรียนการสอนและ
4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
การบริหารจัดการ

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.โรงเรียนขนาดเล็ก
120,000 ม.ค..64 – ICT
ทุกแห่งในโครงการจัด
พ.ค.65
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้รับ
ซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียม
2.โรงเรียนทุกแห่งใน
สังกัดได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน นิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาทางไกลอย่าง
ทั่วถึง
3.โรงเรียนทุกแห่งใน
สังกัดมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบการ
สื่อสารทางไกล ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพสามารถใช้ใน
การติดต่อสื่อสารและ
สนับสนุนการเรียน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

66
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
โรงเรียนมาสามารถประยุกต์ 4.ร้อยละ 100 ของสถาน
การสอนและการบริหาร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ศึกษาได้รับการดูแล รักษา
จัดการ
และการสื่อสาร เพื่อการ
และซ่อมบารุงระบบเครือข่าย 4.โรงเรียนทุกแห่งใน
บริหารและจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สังกัดได้รับการดูแล
ได้ตามศักยภาพ
การสื่อสาร
รักษา และซ่อมบารุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

67
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่
โครงการ
14 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมใน
สพป.นครพนม
เขต 2

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เพื่อสร้างจิตสานึกความมี 1.สถานศึกษาในสังกัดมี
วินัย ความรู้ ความเข้าใจถึง นโยบายและจัดกิจกรรมให้
แนวทางในการลดปริมาณ
ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง
การแยกขยะ และการนาขยะ จิตสานึกด้านการผลิตและ
ไปใช้ประโยชน์ การทาปุ๋ย
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
หมัก การตลาดให้กับผู้บริหาร ล้อม นาไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
ครู นักเรียนและบุคลากรทาง และชุมชน เช่นการส่งเสริม
การศึกษาสังกัดสพป.
อาชีพที่เป็นมิตรกับ
นครพนม เขต 2
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้
2.เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ สารเคมีจากปุย๋ และยา
จัดการเรียนรู้สู่กลุ่มสาระการ ฆ่าแมลง ฯลฯ
รู้ต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนใน
2.สถานศึกษามีหารนาขยะ
สังกัด
มาใช้ประโยชน์ในรูป
3.เพื่อให้ครู นักเรียนแกนนา ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อ
บุคลากรทางการศึกษาและ ลดปริมาณขยะและมีการ
บุคลากรในสานักงานสามารถ ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
คัดแยกขยะด้วยตนเอง ตลอด ชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
จนมีการขยายผลและสร้าง
ที่โรงเรียนและชุมชน
เครือข่ายภายในโรงเรียนและ 3.สถานศึกษามีการบูรณาการ
ชุมชนในการบริหารจัดการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมี

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เปูาหมายเชิงผลผลิต
30,000 1 ต.ค..63 ส่งเสริม
(Output)
–
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
30 ก.ย.64
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดมีการ
สอดแทรกการบริหาร
จัดการขยะสู่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
และนาสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
ยั่งยืน
เปูาหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
เด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2
ใช้ของที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดละ เลิก
การใช้สินค้าทีก่ ่อให้เกิด

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

68
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขยะและความปลอดภัยด้าน ส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
สุขภาพ การนาขยะไปใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
ประโยชน์ การจัดการ
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
4.นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
แวดล้อมของโรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ มีการขยายผลแห่ง
และ สพป.นครพนม เขต 2 เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน
ได้อย่างสร้างสรรค์
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดการ
ใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว

2564
เปูาหมาย
ขยะ มีการคัดแยกขยะ
เริ่มที่ตัวเอง มีการนา
ขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
15 การขับเคลื่อน
1.เพื่อสร้างความรู้ ความ
เชิงปริมาณ
นโยบายสู่การ
เข้าใจ ความเชื่อมโยงกับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ปฏิบัติ ประจาปี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 ในสังกัด สพป.นครพนม เขต
งบประมาณ พ.ศ. -2580) แผนปฏิรูปประเทศ 2 ได้รับการพัฒนาทักษะใน
2564
ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
การจัดทาแผนพัฒนาการ
1.การจัดทาแผน เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ประจาปี พ.ศ.
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2564
2564
2560-2579
เชิงคุณภาพ
2.เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการ 1.สพป.นครพนม เขต 2 มี
ศึกษาขั้นพื้นฐานและแผน
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
ปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ.
พื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
2564 ให้สอดคล้องเชื่อมโยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
2564 และนาไปสู่การดาเนิน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การขับเคลื่อนการบริหาร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
คุณภาพ เกิดประสิทธิผล
การศึกษาแห่งชาติ
2.สพป.นครพนม เขต 2
3.เพื่อให้มีกรอบและแนวทาง สามารถจัดทารายงาน
ในการบริหารจัดการ
ความก้าวหน้าในการ

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
50,000 1 ต.ค.63 นโยบายและ
1.บุคลากรในสพป.
แผน
นครพนม เขต 2 จานวน
30 ก.ย.64
29 คน
2.ประธานกลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย จานวน 22
คน
3.คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. จานวน 9 คน
4.คณะทางาน จานวน
10 คน
เชิงคุณภาพ
1.สพป.นครพนม เขต 2
มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพือ่ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานพัฒนา

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

2.การบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับ ดาเนินงานตามแผนงาน/
ความต้องการของพื้นที่และ โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ
นโยบายด้านการจัดการศึกษา ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ได้
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และ
ได้รบั การอนุมัติงบประมาณ
ตามโครงการ

1.เพื่อติดตามผลการดาเนิน
งาน สื่อสาร สร้างความรู้
ความเข้าใจกับโรงเรียน ชุมชน
และผู้ปกครองตามมาตรการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

1.โรงเรียน ชุมชน และ
ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจในการดาเนินงานตาม
มาตรการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.นครพนม
เขต 2 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ สามารถ
จัดทาแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมได้ และสามารถ
กรอกข้อมูลผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
ได้
1.โรงเรียนขนาดเล็ก
10,000 มี.ต.64— นโยบายและ
ในสังกัด จานวน 94
30 ก.ย.64 แผน
โรงเรียน
2. คณะทางาน จานวน
7 คน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขนาดเล็ก
2.โรงเรียน ชุมชน และ
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดี และ
และตระหนักรูถ้ ึงคุณภาพ
ตระหนักรู้ถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญในการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดาเนินงานตามโครงการ
3.จัดทารายงาน เพื่อจัดทารายงานสรุปผล
ร้อยละ 100 ของโครงการทุก
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานตามแผน
โครงการได้รับการรายงานผล
ประจาปี
ปฏิบัติการ ประจาปีงบ
เพื่อสามารถรับการตรวจได้
งบประมาณ
ประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
4.การรับการ
เพื่อรับการตรวจ ติดตาม และ ร้อยละ 100 ของสานักงาน
ตรวจ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและ
ติดตาม และ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษา โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อม
ประเมินผลการ ธิการ ประจาปีงบประมาณ ในการรับการตรวจ ติดตาม
จัดการศึกษา ตาม พ.ศ. 2564
และประเมินผลการจัดการ
นโยบาย
ศึกษาตามนโยบายกระทรวง
กระทรวงศึกษา
ศึกษาธิการ และสพฐ.
ธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

2564
เปูาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

รายงานสรุปผลการ
10,000
ดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 1 ครัง้
รับการตรวจ ติดตาม
10,000
และประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน
3 ครั้ง

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

ต.ค.63มี.ค.64

นโยบายและ
และแผน

ต.ค.63มี.ค.64

นโยบายและ
และแผน
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
16 ติดตาม
1.เพื่อให้กิจกรรมการตรวจ
1.จานวนโรงเรียนในสังกัด
ตรวจสอบ และ สอบบรรลุวัตถุประสงค์และ สานักงานเตพื้นที่การศึกษา
ให้คาปรึกษางาน เปูาหมาย สามารถช่วยเหลือ ประถมศึกษานครพนม เขต 2
ด้านการเงิน
สนับสนุนการดาเนินงานของ จานวน 30 แห่ง
บัญชี และพัสดุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2.รายงานผลการตรวจสอบ
สถานศึกษาใน
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภายใน และการให้คาแนะนา
สังกัด ประจาปี ได้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมี ของผู้ตรวจสอบภายในมี
งบประมาณ พ.ศ. ประสิทธิภาพ
ความน่าเชื่อถือ ผู้บริหาร
2564
2.เพื่อติดตามและประเมินผล สามารถใช้ข้อมูลในรายงาน
1.ติดตาม
การดาเนินงานของหน่วยงาน ของผู้ตรวจสอบภายตัดสินใจ
ตรวจสอบ และ ในสังกัด การให้คาปรึกษาที่ เพื่อการบริหารงาน
ให้คาปรึกษางาน เพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ
บัญชี และพัสดุ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
สถานศึกษาใน
การปฏิบัติติงานด้านต่างๆ
สังกัด
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และการประหยัด
3.เพื่อพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้มี

2564
เปูาหมาย
1.โรงเรียนขนาดใหญ่
(นักเรียน 500-1,200
คน) จานวน 1 แห่ง
2.โรงเรียนขนาดกลาง
(นักเรียน 121-499 คน)
จานวน 2 แห่ง
3.โรงเรียนขนาดเล็ก
(นักเรียนไม่เกิน 120
คน) จานวน 2 แห่ง

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
34,000 ม.ค. 64- ตสน.
ก.ย. 64
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
รายงานข้อมูล
การเงินด้านการ
ศึกษาของสถาน
ศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
2564

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
ประสิทธิภาพ การบริหารงาน 1.โรงเรียนรายงานข้อมูลตาม โรงเรียนในสังกัด
ทางการเงิน การบัญชี มีระบบ โครงการพัฒนาระบบการ
จานวน 181 โรงเรียน
ควบคุมการปฏิบัติงานที่
จัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติ การศึกษาของสถานศึกษาได้
งานได้ถูกต้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
1.เพื่อให้ครูผู้รบั ผิดชอบในการ ทันตามระยะเวลาที่ สพฐ.
รายงานข้อมูล มีความรู้
กาหนด
ความเข้าใจ และสามารถ
รายงานข้อมูลได้ถูกต้อง และ
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
2.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ข้อมูลการ
รายงานตามโครงการที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
3.โรงเรียนมีระบบบัญชีการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้
   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
15,000 1 ต.ค. 63- นโยบายและ
30 ก.ย.
แผน
64

74
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เปูาหมาย
17 ประชุมเชิง
1.เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้าน ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ครูผู้ปฏิบัติงานด้าน
ปฏิบัติการเพื่อ
การเงิน การบัญชี และพัสดุ บัญชีสามารถปฏิบัติงานได้
การเงิน การบัญชีของ
เสริมสร้างความ ได้พบปะแลกเปลี่ยนการ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สถานศึกษาในสังกัด
เข้มแข็งครูผู้
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
จานวน 181 คน
ปฏิบัติหน้าที่
พ.ศ. 2564 เช่น ปัญหา
และแนวทางปฏิบัติตามที่
ด้านการเงิน
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กาหนด เพื่อให้สถานศึกษา
การบัญชีของ
2.เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้าน ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละ
โรงเรียน ประจา การเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้รัยจัดสรรเกิดประโยชน์
ปีงบประมาณ
ได้พัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อ สูงสุดต่อการจัดการเรียน
พ.ศ. 2564
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ของระเบียบ กฎหมาย
บรรลุวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
เปูาหมายทีก่ าหนด
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ
งาน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
13,000 มี.ค. 64- ตสน.
ก.ค. 64
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
18 พัฒนาและ
1.เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว เชิงปริมาณ
ปรับปรุง
ทางการดาเนินงานของสานัก 1.ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประสิทธิภาพการ งานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดทุกโรงเรียน และ
บริหารจัดการ
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้อานวยการกลุ่ม จานวน
ศึกษา
2.เพื่อชี้แจงและรายงานผล
11 ครั้ง/ปี
การดาเนินงานของสานักงาน 2.ประชุมประธานคณะ
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
กรรมการกลุ่มโรงเรียน
ศึกษานครพนม เขต 2
เครือข่าย จานวน 11 ครั้ง/ปี
3.เพื่อรับฟังความคิดเห็น
3.ประชุมผู้อานวยการ รองผู้
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
อานวยการสานักงานเขตและ
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ผู้อานวยการกลุ่ม ประธาน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
(พุธเช้าข่าวสพฐ.) จานวน
46 ครั้ง
4.ประชุมเจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในสังกัด จานวน
11 ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายและ

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหารสถานศึกษา
500,000 1 ต.ค.63 อานวยการ
ในสังกัด จานวน 181
–
คน
30 ก.ย.64
2.ประธานกลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย จานวน 22
คน
3.บุคลากรในสังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จานวน 64 คน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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ที่

โครงการ

19 อบรมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุม
ภายใน

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แนวทางการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
2.ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
ผลการดาเนินงานของสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
3.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนและหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.เพื่อให้ครูและบุคลากร
1.การรายงานผลการควบคุม
เข้าใจในการจัดทารายงาน
ได้ทันตามกาหนดเวลา
ตามระเบียบ
ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ใน
2.เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
การตัดสินใจในการบริหาร
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดี ความเสี่ยงและการควบคุม
ถูกต้องตามระเบียบ
ภายในได้อย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อปูองกันและลดความ
ผิดพลาดและปูองกันการ
มุจริตในหน่วยงาน

2564
เปูาหมาย

สถานศึกษาในสังกัด
จานวน 181 โรงเรียน
บุคลากรในสังกัด
จานวน 64 คน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

-

1 ต.ค.63 อานวยการ
–
30 ก.ย.64
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ที่
โครงการ
20 ประชุมเชิงปฏิบัติ
การชี้แจงระบบ
การยื่นขอรับ
บาเหน็จ บานาญ
ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’
Electronic
Filing) ผ่านระบบ
บาเหน็จ บานาญ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เพื่อให้ผู้มสี ิทธิรับบาเหน็จ ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
บานาญ สามารถยื่นขอรับ
ครูและลูกจ้างประจาในสังกัด
บาเหน็จ บานาญ ด้วยตนเอง ที่จะเกษียณอายุราชการ
ทางระบบ (Pension’
สามารถยื่นเรื่องขอรับ
Electronic Filing) ได้
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
2.เพื่อให้ผู้มสี ิทธิรับเบี้ยหวัด ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
บาเหน็จ บานาญ เตรียมความ (Pensions’Electronic
พร้อมเกี่ยวกับการดาเนินการ Filing) ได้สาเร็จ
ขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ
3.เพื่อให้ผู้มสี ิทธิรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ ได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ
4.เพื่อให้ผู้มสี ิทธิรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ ได้ทราบถึง
การปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุ
ราชการเกี่ยวกับการติดต่อ
สื่อสารกับต้นสังกัดได้ถูกต้อง

2564
เปูาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด
34,000 ม.ค..64 – การเงินฯ
บาเหน็จ บานาญ ใน
ส.ค..64
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม
เขต 2 จานวน 90 คน

   กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2   
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ที่ ๑๓ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
..............................................................
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ
การติดตาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
บุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. นายวีรพล สารบรรณ
ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นายอรรถกานต์ อรุณไพร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒
รองประธานกรรมการ
๓. นายธงชัย นนทสันต์
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒
รองประธานกรรมการ
๔. นางอมรรัตน์ เชิงหอม
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒
รองประธานกรรมการ
๕. นางปิยะนาฎ ทองหมั้น
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๖. นางพัชรี สุวรรณอาไพ
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๗. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๘. นางวิไลวรรณ สิทธิ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กรรมการ
๙. นางแพรวพรรณ อรุณไพร นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ กรรมการ
๑๐. นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
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-๒๑๑. นางปิติพร พานิชกิจ
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กรรมการ
นางจุฑามณี หอยตะคุ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
นางชลันธร ภูมี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นางจันทนา จิตพิพม์ อุทโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
กรรมการและผู้ช่วยฯ
นางวัชภราภรณ์ ทีสุกะ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยฯ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดี และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๓

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีรพล สารบรรณ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
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คณะผู้จัดทา
 ที่ปรึกษา
นายวีรพล สารบรรณ
นายธงชัย นนทสันต์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 คณะทางาน
นายธงชัย นนทสันต์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นางชลันธร ภูมี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางจันทนา จิตพิมพ์ อุทโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายพาริส เวียนวัฒนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 บรรณาธิการ
นางชลันธร ภูมี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางจันทนา จิตพิมพ์ อุทโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการิเศษ
ศิลปกรรม / พิมพ์
นางชลันธร ภูมี
นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ
นายพาริส เวียนวัฒนา

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตรวจทาน
นางชลันธร ภูมี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางจันทนา จิตพิมพ์ อุทโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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