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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน  

 
ประวัติความเป็นมา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม         
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-
2563) ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  เป็นหน่วยงานที่ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม ๙ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน    
๓๑ โรงเรียน และในเขตท้องที่จังหวัดบึงกาฬ รวม ๘ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 25 โรงเรียน ให้สามารถการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรง
ตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ         
ความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะ
บุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม ๙ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน    
๓๑ โรงเรียน ให้สามารถการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง   
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดหนองคาย บริหารจัดการในรูปแบบ
องค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

ภารกิจขององค์กร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการ        
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้ งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
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 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ตารางท่ี 1 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่ง 
1 นายไพบูลย์  นาคเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

31 มี.ค. 2552 –  
6 ม.ค. 2554 

2 นางจินตนา  มูลสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 รักษาราชการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

7 ม.ค. 2554 –  
4 เม.ย. 2555 

3 นายประวิทย์  หลักบุญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  

5 เม.ย. 2555 –  
30 ก.ย. 2555 

4 นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

1 ต.ค. 2555 –  
15 ต.ค. 2559 

5 นายค าจันทร์  รัตนอุปการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

16 ต.ค. 2559 –  
30 ก.ย. 2560 

6 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

22 พ.ย. 2560 –  
5 พ.ย. 2563 

7 นายกานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

6 พ.ย. 2564 –  
16 ก.พ. 2564 

8 นายกานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

17 ก.พ.  2564 – 
ปัจจุบัน 
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สถานที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 393 หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ  
ถนนมิตรภาพ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๐๐๐ 

 โทรศัพท์    :      ๐-๔๒๔๒-๑๐๗๔    โทรสาร      : ๐-๔๒๔๒-๑๐๙๔ 
Web site     : www. Spm21.com  e-mail       : Secondary๒๑.go.th@obec.go.th 

 

 
 

ตารางท่ี 2 พ้ืนที่ให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย               
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. ประชากร 

หนองคาย ๙ ๖0 678 165,190 19 48 519,580 

รวม 17 115 1,408 285,069 37 89 946,043 
ข้อมูลกรมการปกครอง : 2563 

 
 จังหวัดหนองคาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 62 ต าบล 678 หมู่บ้าน 165,190 หลังคาเรือน    
มีเทศบาล 19 แห่ง และ อบต. 48 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 519,580 คน 
  
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดหนองคาย 

 
 

mailto:Secondary๒๑.go.th@obec.go.th
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แผนภาพที ่2 แผนที่โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 
แผนท่ีโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมือง 

1. ปทุมเทพวิทยาคาร 

2. หนองคายวิทยาคาร 
3. ค่ายบกหวานวิทยา 

4. พระธาตุบังพวนวิทยา 
5. เวียงค าวิทยาคาร 

6. หินโงมพิทยาคม 

7. กวนวันวิทยา 

อ าเภอท่าบ่อ 

8. ท่าบ่อพิทยาคม 

9. ท่าบ่อ 

10. โคกคอนวิทยาคม 

11. เดื่อวิทยาคาร 

12. ถ่อนวิทยา 

13. หนองนางพิทยาคม 

อ าเภอสระใคร 

14. น้ าสวยวิทยา 

15. ฝางพิทยาคม 

อ าเภอโพธิ์ตาก 

16. โพธิ์ตากพิทยาคม 

 

อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

17. พระพุทธบาทวิทยาคม 
18. วรลาโภนุสรณ ์

19. พานพร้าว 

 

อ าเภอสังคม 

20. สังคมวิทยา 

21. วังม่วงพิทยาคม 

อ าเภอโพนพิสัย 

22. ร่มธรรมมานุสรณ์ 
23. ปากสวยพิทยาคม 

24. ชุมพลโพนพิสัย 

25. กุดบงพิทยาคาร 

26. นาหนังพัฒนศึกษา 

27. เซิมพิทยาคม 

 

อ าเภอเฝ้าไร ่

28. วังหลวงพิทยาสรรพ์ 
29. นาดีพิทยาคม 

อ าเภอรัตนวาปี 
30. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 

31. ประชาบดีพิทยาคม 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ต าแหน่ง 
กรอบ

อัตราก าลัง 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

ขาด/
เกิน 

ร้อยละ 

1.ผู้อ านวยการ 1 1 - 0 
2.รองผู้อ านวยการ 2 2 - 0 
3.ศึกษานิเทศก์ 20 6 -14 70.00 
4.บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (46)      
      - กลุ่มอ านวยการ 6 ๒ -๔ ๖๖.๖๖ 
      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 9 4 -5 55.55 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 9 -4 30.77 
      - กลุ่มนโยบายและแผน 6 ๔ -๒ ๓๓.๓๓ 
      - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 2 -6 75.00 

- หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 -1 50.00 

      - กลุ่มนิเทศฯ 2 0 -2 100.00 
รวมทั้งสิ้น 69 31 -38 55.07 

5. ลูกจ้างประจ า 3 3 - - 
6. พนักงานราชการ 6 6 - - 
6. ลูกจ้างชั่วคราว  -  9  - - 
7. ครูธุรการ(ช่วยราชการ) - 3 - - 

ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2564 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีอัตรากรอบก าลังข้าราชการของบุคลากร จ านวน
ทั้งสิ้น 69 อัตรา จ านวนที่มีอยู่จริง 31 อัตรา และยังขาดแคลนบุคลากร จ านวน 38 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
55.07 เมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลัง ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ต้องจัดหา
อัตราก าลังเพ่ิมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน อัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 9 อัตรา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน จ านวน 3 อัตรา และมาช่วยราชการจากสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 3 อัตรา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย 

ที ่ โรงเรียน ผู้อ านวยการ 
(คน) 

รองผู้อ านวยการ 
(คน) 

ครูผู้ช่วย 
(คน) 

ครู คศ.1 
(คน) 

ครู คศ.2 
(คน) 

ครู คศ.3 
(คน) 

ครู คศ.4 

(คน)  
รวม คร ู

(คน) 
1 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 4 ๓๕ 56 29 50 0 170 
2 หินโงมพิทยาคม ๐ 0 2 7 1 7 0 17 
3 กวนวันวิทยา 1 0 4 2 1 5 0 12 
4 เวียงค าวิทยาคาร 1 0 0 5 1 6 0 12 
5 หนองคายวิทยาคาร 1 3 16 12 5 33 0 66 
6 พระธาตุบังพวนวิทยา 1 0 0 7 1 8 0 16 
7 ค่ายบกหวานวิทยา 1 0 3 2 2 2 0 9 
8 ท่าบ่อ 1 4 19 38 17 41 0 115 
9 โคกคอนวิทยาคม 1 1 4 5 1 10 0 20 

10 ถ่อนวิทยา 1 0 0 2 0 14 0 16 
11 ท่าบ่อพิทยาคม 1 0 0 1 4 8 0 13 
12 หนองนางพิทยาคม 1 0 2 4 1 5 0 12 
13 เดื่อวิทยาคาร 1 0 1 4 1 8 0 14 
14 พานพร้าว 1 1 8 3 2 10 0 23 
15 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 0 8 9 0 0 0 17 
16 วรลาโภนุสรณ ์ 1 0 3 4 3 3 0 13 
17 สังคมวิทยา 1 2 11 14 2 12 0 39 
18 วังม่วงพิทยาคม 1 0 2 11 1 0 0 14 
19 น้ าสวยวิทยา 1 1 6 7 7 18 0 38 
20 ฝางพิทยาคม 1 0 2 4 0 8 0 14 
21 โพธิ์ตากพิทยาคม 1 1 9 10 4 3 0 26 
22 ชุมพลโพนพิสัย 1 4 25 59 21 44 1 150 
23 เซิมพิทยาคม 1 1 4 12 3 10 0 29 
24 ปากสวยพิทยาคม 1 2 0 9 7 16 0 32 
25 นาหนังพัฒนศึกษา 1 0 8 9 4 2 0 23 
26 ร่มธรรมานสุรณ ์ 1 0 0 3 2 9 0 14 
27 กุดบงพิทยาคาร 1 2 9 18 3 7 0 37 
28 วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 1 2 13 10 7 9 0 39 
29 นาดีพิทยาคม 1 1 3 9 1 6 0 19 
30 ประชาบดีพิทยาคม 1 1 9 4 5 6 0 24 
31 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 0 6 4 3 1 0 14 

รวมท้ังสิ้น 3๐ 30 212 344 139 361 1 1,057 

ข้อมูลงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง (กลุ่มบริหารงานบุคคล) สพม.นค ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน 256๔ 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 256๔  

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
หนองคาย 

ขนาดเล็ก                  ๑ - ๔๙๙  คน 21 67.74 
ขนาดกลาง        ๕๐๐ - ๑,๔๙๙   คน  7 22.58 

 ขนาดใหญ่      ๑,๕๐๐ - ๒,๔๙๙   คน   1 3.23 
ขนาดใหญ่พิเศษ      ๒,๕๐๐        คน  ขึ้นไป   2 6.45 

รวม 31 ๑๐๐ 
ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน 256๔ 

 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 256๔  
   

ระดับชั้น รวม  
นร.ม.ต้น

(คน)  

รวม  
นร.ม.
ปลาย 
(คน) 

รวม  
นร.ทั้งสิ้น 

(คน) 

ห้องเรียน 
ม.ต้น 

ห้องเรียน 
ม.ปลาย 

รวม
ห้องเรียน ม.๑  

(คน) 
 

Z 
 

ม.๒  
(คน) 

ม.๓ 
(คน) 

ม.๔ 
(คน) 

ม.๕ 
(คน) 

ม.๖ 
(คน) 

๓,๙๕๔ ๓,๘๓๑ ๔,๐๖๗ 3,๑๓๗ ๒,๙๔๖ ๒,๕๘๖ 1๑,852 ๘,๖๖๙ 2๐,๕๒๑ ๓๘๓ 3๑๒ ๖๙๕ 

ข้อมูลระบบ DMC ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน 256๔ 
 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

กลุ่มสาระ ระดับ 
ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
2561 2562 2563 ผลต่าง +/- 

1. ภาษาไทย 54.29 52.86 53.91 52.82 -1.09 

2. คณิตศาสตร์ 25.46 28.01 24.49 23.45 -1.04 
3. วิทยาศาสตร์ 29.89 35.19 29.44 29.21 -0.23 
4. สังคมศึกษา - - - - - 
5. ภาษาอังกฤษ 34.38 27.99 30.92 31.77 0.85 
 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 36.01 36.01 34.69 34.31 -1.51 

  

 จากตารางที่  7 ผลการประเมิน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตปีการศึกษา 2562 - 2563 มีกลุ่มสาระที่
ได้ค่าคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 5 ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

กลุ่มสาระ 
 

ระดับ 
ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
2561 2562 2563 ผลต่าง +/- 

1.ภาษาไทย 44.36 43.79 39.83 41.18 1.35 
2.คณิตศาสตร์ 26.04 25.46 20.80 21.59 0.79 
3.วิทยาศาสตร์ 32.68 28.54 27.32 30.20 2.88 
4.สังคมศึกษา 35.93 33.34 33.68 34.67 0.99 
5.ภาษาอังกฤษ 29.94 27.27 24.98 25.69 0.71 
 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 33.79 31.68 29.32 30.67 1.35 

 

 จากตารางที่  8 ผลการประเมิน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขต ปีการศึกษา 2562 - 2563 พบว่า           
คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 4.39) เมื่อพิจารณา
จ าแนกรายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๓  
 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ดี ๙ ๒๙.๐๓ 

ดีเลิศ 1๕ ๔๘.๓๙ 

ยอดเยี่ยม 7 22.58 

รวม 31 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 31 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับคุณภาพดเีลิศ จ านวน 1๕ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 4๘.๓๙ ระดับคุณภาพดี จ านวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2๙.๐๓ และระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จ านวน 
7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 256๓ รอบ ๔ หรือรอบภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 2 6.45 
ดีมาก 4 12.90 

ดี ๑๔ ๔๕.๑๖ 
ยังไม่รับการประเมิน ๑๑ ๓๕.๔๙ 

รวม 31 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 256๓ รอบ ๔ หรือรอบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 
31 โรงเรียน เข้ารับการประเมิน จ านวน ๒๐ โรงเรียน และมีผลการประเมินในภาพรวม ระดับดีเยี่ยม จ านวน    
2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ระดับดีมาก จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ระดับดี จ านวน       
๑๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖ และโรงเรียนที่ยังไม่รับการประเมิน จ านวน ๑๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๔๙ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 11 ขยายโอกาสทางการศึกษา (ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนในพื้นที่ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
       การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปีการศึกษา 256๔) 
 

อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประชากร 
วัยเรียน 

อายุ 13 ปี  

เข้าเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประชากร 
วัยเรียน 

อายุ 16 ปี  

เข้าเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๕,4๗๖ 3,๙๓๕ 7๑.๘๖ ๔,๖๓๘ 3,04๕ ๖5.๖๕ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน 256๔ 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

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

อัตลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาหนองคาย 
“สามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ” 

 
ความเชื่อและหลักคดิ  

“เรารักนักเรียนเสมือนลูก รักเพ่ือนร่วมงานเสมือนญาติ และรักองค์กรเสมือนบ้าน” 
 

วิสัยทัศน ์
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจัดการด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน  

มุ่งมาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. เพ่ิมความคล่องตัวรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการศึกษา 
3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. สร้างขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
กลยุทธ์ 

1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถคีุณภาพ 
2. บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น

ฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนเป็นรายหน่วยสู่

มาตรฐานสากล 
4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
5. สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน 
6. มีคณะอนุกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสหวิทยาเขต ครบ 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบ 8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
11. สถานศึกษาพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
12. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
13. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยเชิงเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
14. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
15. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
16. สถานศึกษาเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
17. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
18. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 

นโยบายและจุดเน้น 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1.1 ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการยก
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 

1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ให้กับ
ผู้เรียนสู่การประเมินเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น 

1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
   1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รางวัลระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
      ผู้เรียน เป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับสหวิทยาเขต 
   2.2 เพ่ิมความคล่องตัวในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต โดยแต่งตั้ ง 
คณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่สร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้ และรายสาระการเรียนรู้ 
   2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนิเทศนวัตกรรมการบริหาร  เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการนิเทศโดยทีมผู้บริหารในสหวิทยาเขตร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
   2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีมหัวหน้างานวิชาการร่วมกับ  
ศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Action Learning การวัดประเมินผลรายสาระวิชา รายหน่วย การ
เรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวิชา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย      
      สู่มาตรฐานสากล 
  3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายสาระ และรายหน่วย    
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
เป็นรายสาระวิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระ   
การเรียนรู้ ท าการสอบวัดประเมินผลทันทีเมื่อเรียนจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้จัดการเรียนรู้ซ้ า และ
วัดประเมินผลใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 
  3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
  3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถ 
ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
  3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการสร้างแบบทดสอบมากกว่า     
1 ชุดในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
ครบทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการเรียนรู้จบ     
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
  3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยให้ความส าคัญกับ กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอน เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ เป็นรายหน่วยที่เป็นเลิศ 
  3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร น านวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด าเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน    
การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA (School Quality Award : ScQA) 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
คัดเลือกผู้ที่มี ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ประจ าปี 
  4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างเครือข่ายท าข้อตกลงกับชุมชน และ
ภาคเอกชน เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชน และท า
โครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานที่เป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจ าปีของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
  4.3 สถานศึกษาท าการวิจัยอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการและพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความเป็นชุมชน 
เพ่ือการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลดีเด่น
ประจ าปี 
  4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก  
สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
  5.1 สถานศึกษาน้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ 
ในการบริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพเพ่ือ การมีงานท า          
โดยขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 
  5.2 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานท า-มีอาชีพ เปิดสอนวิชา
อาชีพที่หลากหลายในสถานศึกษา ผู้เรียนจัดท าโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้เรียน เลือกเรียนรู้ในชุมชน 
คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาความถนัดส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
 6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ “1 โรงเรียน  

1 รางวัลระดับชาติ” และระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

 6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เชิดชูเกียรติสถานศึกษา       
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อย ในทุก
สาระวิชา 
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ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับ A-AA 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก 

7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

10. ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา   
              ผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับ 

สหวิทยาเขต 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้สหวิทยาเขต 

เป็นฐาน 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่มาตรฐานสากล 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูต 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA 

8. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
9. ร้อยละของครูผู้สอนที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

4. จ านวนของแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการวิจัยเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 

9. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนที่สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการในสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชาในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 

5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นครูที่ปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย  

1 วิชาชีพ 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) 
6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็มร้อยในการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน 

PISA 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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ส่วนท่ี 3 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

*************************************** 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)      
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
เพ่ือการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องจากแผนงาน
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งการพฒันาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส สิทธิ ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา เพ่ือการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนา     
ที่ยั่งยืน และเพ่ือการจัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาสู่การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการจ าแนกเป็นรายนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบาย จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการได้ 
(โครงการ) 

สาเหตุทีไ่ม่ได้ด าเนินการ หมายเหตุ 
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/
สถานการณ์ (COVID-19) 

สถานการณ์ 
(COVID-19) 

1. ด้านความปลอดภัย 15 6 5 4  
2. ด้านโอกาส 12 9 2 1  
3. ด้านคุณภาพ 27 15 8 4  
4. ด้านประสิทธิภาพ 19 14 2 3  
โครงการที่เกิดข้ึนใหม่ 9 9 - -  

รวม 82 53 17 12  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
1 ป้องกันและเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID-19) 

1. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา ใน
สังกัด และผู้มา
ติดต่อราชการ 
จ านวน 80 คน 
ต่อวัน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา,รอง
ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ข้าราชการครู  
70 คน  

1. ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ 
ร้อยละ 80 มีความเช่ือมั่น
และรูส้ึกปลอดภัยในการมา
ติดต่อราชการ ณ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
2. ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ 
ร้อยละ 80 มีการตรวจวัด
อุณหภูมริ่างกายทุกครั้งท่ีเข้า-
ออก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
3. ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ
ร้อยละ 80 มีการสวมใส่
หน้ากากอนามัยในขณะ
ปฏิบัติงาน และขณะมาตดิต่อ
ราชการ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนิน
กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 
2563) ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 
มีนาคม 2564) โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รับการตรวจวดัอุณหภมูิ และ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูม้าตดิต่อราชการสวมใส่
หนา้กากอนามัย 100 % และใช้เจล
แอลกอฮอลล์้างมือทุกครั้ง  
ท าให้สามารถป้องกันโรคตดิต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดร้อ้ยละ 
100 

5,000 - 5,000 - ช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ใช้
ในการป้องกัน
มีราคาสูง ท า
ให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษาไม่
สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้
เจ้าหน้าท่ีได้
อย่างทั่วถึง 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
๒ ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ทักษะชีวิต 
เพศวิถีศึกษาและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูสุ้ขภาวะเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนในสถานศึกษา 

1. โรงเรียนใน
สังกัด 56 โรง 
2. ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และ
นักเรียนในสังกัด  
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาสมรรถนะครผููส้อนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี
แบบออนไลน์         
2. ผู้บรหิารโรงเรยีน ครู จัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตแบบ 
Active Learning 
๓. นักเรียนไดเ้รียนรู้ เข้าใจ 
เพศวิถีที่ถูกต้อง  มีทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผูส้อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการ
พัฒนาท้ังด้านความรู้ ความรู้สึกนกึคิด ให้
รู้จักสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  
รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแยง้ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น ป้องกันตนเองในภาวะคบัขัน
และจัดการชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,000 5,000 (สพฐ.) 15,000 - การ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
แผน 
ก าหนดเวลา 
เนื่องมาจาก 
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
3 ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 

1. ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 56 
คน  
2. ครูที่รับผิดชอบ
งานด้านยาเสพติด 
โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 56 คน 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

- - - - - 

4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนา
แกนน า TO BE 
NUMBER ONE  

1. นักเรียนแกนน า 
โรงเรียนละ 3 คน 
จ านวน 168 คน 
2. ครูที่รับผิดชอบ 
โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 56 คน 

1. เพื่อให้นักเรียนแกนน า
ได้รับการฝึกและพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น าทั้งด้าน
บริหารและบริการ ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลให้ค าปรึกษา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ถ่ายทอดค่านิยมความเป็น
หนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด
ให้แก่เพื่อนได ้
2. เพื่อให้นักเรียนแกนน า
สามารถสรา้งเครือข่ายแกน
น าเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น โดย
การเรยีนรู้จากการท างาน
ร่วมกัน 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

30,000 - - 30,000 - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
5 อบรมเชิง

ปฏิบัติการค่าย
ลูกเสือเนตรนารี
แกนน าต้านยา 
เสพติดใน
สถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 

1. ลูกเสือ/เนตรนารี
แกนน าโรงเรยีนใน
สังกัด จ านวน 392 
คน 
2. ผู้ก ากับลูกเสือ/
เนตรนารีในสังกัด 
จ านวน 56 คน 

1. เพื่อส่งเสริมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกใหลู้กเสือ เนตรนารี 
ตระหนักถึงพิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด น าไปสู่การ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอบายมุข 
และโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง
ทั้งตนเองและผู้อื่นใน
สถานศึกษา 
2. เพื่อสร้างเสริมการท า
กิจกรรมสร้างภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก และช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ห่างไกลยาเสพติด 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

- - - - - 

6 การชุมนุมลูกเสือ 
เนตรนารี  
ต้านยาเสพติด
จังหวัดหนองคาย 
ประจ าปี 2564 

1. ลูกเสือใน
สถานศึกษาสังกัด  
จ านวน 279 คน  
2. เนตรนารีใน
สถานศึกษาสังกัด 
จ านวน 279 คน 
3. ผู้ก ากับลูกเสือ 
เนตรนารีสังกัด 
จ านวน 62 คน  
  

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา โดยใช้กิจกรรม
ลูกเสือ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

20,000 - - 20,000 - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
7 การประกวดระเบียบ

แถวลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

1. ลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 
432 คน 
2. คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 68 
คน 

1. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในใน
สถานศึกษา โดยใช้กิจกรรม
ลูกเสือ 
2. สรา้งความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด และเป็น
แนวร่วมในการป้องกันแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา
และชุมชน 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

- - - - - 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
8 การแข่งขันกีฬา

นักเรียนต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี
การศึกษา 2563 
“ปาริชาติเกมส์”  
ครั้งท่ี 14 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
(หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

1. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 56 โรงเรยีน 
2. นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 1,300 คน 
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
จ านวน 200 คน 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนโดย
ใช้กิจกรรมกีฬาและการออก
ก าลังกาย แสดงออกถึง
ความสามารถในการเป็นผู้น า 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

50,000 - - 50,000 - 

 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
9 เสรมิสร้างทักษะใน

การป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่

1. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 56 โรงเรยีน 
2. ครูแนะแนว/ครู
ผู้ดูแลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
จ านวน 168 คน 

เพื่อให้ครู นักเรียนแกนน าและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบใหม่
และมีแนวทางในการ
เสรมิสร้างทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่และสามารถน าไปขยาย
ผลและช่วยเหลือบุคคลอื่นได ้
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

40,000 - - 40,000 - 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
10 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การ
ปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนไทย สร้าง
วินัยจราจร ประจ าปี 
2564 (ภายใต้
โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย) 

1. นักเรียนแกนน าใน
สถานศึกษา จ านวน 
102 คน 
2. ครผูู้รับผิดชอบ
โครงการในโรงเรียน 
จ านวน 56 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีและ
วิทยากร จ านวน 10 
คน 

1. นักเรียนแกนน า ครู และ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและการใช้รถใช้ถนนท่ี
ถูกต้อง ปลูกจิตส านึกความ
ปลอดภัยทางถนนและ
เสรมิสร้างวินัยจราจร 
2. นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรม การ
แลกเปลีย่นความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ 
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

- - - - - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
11 วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจ

สุขภาพจิต 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

1. โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
จ านวน 56 แห่ง  
2. นักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา 
ครูแนะแนว หรือครู
ผู้ดูแลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
โรงเรียนละ 1 คน 
นักเรียนแกนน า
โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 168 คน 
 

1. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ถึงปัญหาวยัรุ่นใน
ปัจจุบัน เช่น ปัญหา
ความเครยีดจากการเรียน, 
ปัญหาการใช้สารเสพติด, 
ปัญหาการมีพฤติกรรมรุนแรง
, ปัญหาการคบเพื่อนต่างเพศ 
และสามรถแสดงออกทาง
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3. ส่งเสริมสุขภาพจติและลด
ความเครยีดให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ และกลุม่เสียง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดการกับปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
แนวทางการปฏิบัติตัว และ
แนวทางในการด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสม 

1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน 
จากเป้าหมาย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.77 โรงเรียนท่ีไม่เข้าร่วมอบรม 
ได้แก่  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์  
2. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของ
นักเรียน   
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ถึงปัญหา
ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาความเครียดจาก
การเรยีน, ปัญหาการใช้สารเสพตดิ, 
ปัญหาการมีพฤติกรรมรุนแรง, ปัญหา
การคบเพื่อนต่างเพศ 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา แนวทางการปฏิบตัิตัวและ
แนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 
6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการ
ป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนกลุม่เสี่ยง
ที่สามารถแกไ้ขได้ เช่น ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย, ความ
ฉลาดทางอารมณ์, พฤติกรรมรุนแรง,  
ยาเสพตดิ, ความเครียด,ทักษะการใช้
ชีวิต, การมีเพศสัมพันธ์ ได้อยา่งถูกต้อง 

๒๕,๐๐๐ - 1๕,000 ๑๐,๐๐๐ 1. มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่ครบ
ตามที่ก าหนด
เนื่องจาก
โรงเรียน
ดังกล่าวอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงใน
การแพร่
ระบาดโควิด  
2. ไมส่ามารถ
จัดกิจกรรม
บางอย่างได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID – 19)  
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๕ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
12 การส่งเสริมการ

ด าเนินงานกจิกรรม 
“โรงอาหารปลอดภยั 
ห้องน้ าน่าใช้ บ้านพัก
ครูน่าอยู่” ประจ าปี 
2564 (ภายใต้
โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย) 

1. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 56 โรงเรยีน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ จ านวน 
112 คน 
3. เจ้าหน้าที่ สพม.21 
และวิทยากร จ านวน 10 
คน 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ี สพม.21 เกิดความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษา และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

- - - - - 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
13 โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 21 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี / 
บุคลากร ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานเพื่อบริการแก่ 
ข้าราชการครู นักเรียน 
และประชาชนท่ัวไปทีม่า
ติดต่อราชการประมาณ 
วันละ 100 คน 
 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานท่ีส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและบริการ 
ข้าราชการครู นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปทีม่าตดิต่อ
ราชการ 
 

1. ประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีมากขึ้น 
2. ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบตัิงาน
สูงขึ้น 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มี
บรรยากาศน่าอยู่อาศัยมคีวาม
สวยงาม และวัสดุอุปกรณ์ที่ เอื้อ
ต่อการปฏิบตัิงาน ในทางที่ดี มี
ความประทับใจ ต่อผู้พบเห็น
และผูม้าตดิต่อราชการ 
 

25,500 - 25,500 - งบประมาณไม่
เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
1๔ ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการ
ขยะ “โครงการ
ส านักงานสีเขียว 
Green Office” 

1. บุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
63 คน 
2. สถานศึกษา 56 
แห่ง ได้รับการพัฒนา
สภาพแวดล้อม และ
ปลูกฝังค่านิยมในการ
ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ผ่าน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้

3. ให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการทิ้งขยะให้ถูก
ประเภทอย่างน้อย 
ร้อยละ 80                
(เมื่อเทียบกับปรมิาณ
ขยะทั้งหมด) 

 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้รับการพัฒนา
ได้มาตรฐานส านักงานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม บุคลากร
มีค่านิยม และพฤติกรรมใน
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายและโรงเรยีน มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี  
บุคลากรและนักเรียนได้รบั
การปลูกฝังค่านิยมและ
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร
และพลังงานท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการจดั
กระบวนการเรียนรู ้
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 และสถานศึกษาในสังกัด เป็น
หน่วยงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ - - 20,000 ไม่มีการด าเนิน
กิจกรรมที่
ต่อเนื่อง
เนื่องจากคง
สภาพเดิมไว ้

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
1๕ อบรมเชิง

ปฏิบัติการ
เสรมิสร้างทักษะ
ชีวิต รวมพลังเด็ก
และเยาวชน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๑. นักเรียนแกนน า
โรงเรียนละ  5  คน               
รวม 155 คน 
๒. ครูที่รับผิดชอบ
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
โรงเรียนละ 1 คน    
รวม 31 คน 
 

นักเรียนแกนน า มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิต มีศักยภาพการเป็นผู้น า 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ตลอดจน
ทักษะในการด ารงชีวิต  
มีความตระหนักเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น รู้จักคิด
วิเคราะหต์ัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถจัดการกับอารมณ์
และความเครยีดและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
มีภูมิคุม้กันทางสังคม 
สามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆ รอบตัวในสภาพ
ปัจจุบันและด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
   

๑. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๘๖ คน 
มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพการเป็นผู้น า ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะใน
การด ารงชีวิต 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนกัรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถจัดการกับอารมณ์และ
ความเครยีดและสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นได ้
๓. ผู้เข้ารับการอบรมมภีูมิคุม้กันทาง
สังคม สามารถจดัการกับปญัหาตา่งๆ
รอบตัวในสภาพปจัจุบันและด าเนนิชีวิต
อยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑. การจดั
ประชุมใน
รูปแบบ
ออนไลน์ 
โรงเรียนบาง
แห่งมีปัญหา
เรื่องสัญญาณ
อินเตอร์เนต็
ท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับเนื้อหา
และเข้าร่วม
กิจกรรมไดไ้ม่
เต็มที ่
2. ระยะเวลา
ในการจัด
กิจกรรม
ค่อนข้างน้อย 
ท าให้กิจกรรม
บางอย่างไม่
สามารถ
ด าเนินการได้
ตามหลักสูตร 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
16 การส่งเสริม

นักเรียนผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และบ าเพญ็
ประโยชน์ เข้า
ศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่
เรียน ปีการศึกษา 
2564) 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในสังกัด จ านวน 56 
โรงเรียน  

นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม
และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมทีส่มัครเข้าโครงการ
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

1. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๑ ยื่นความจ านงเพื่อขอหนังสือ
รับรองความประพฤตสิ าหรับใช้
ประกอบการสมัครเข้าเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 684 ราย 
2. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๑ ทีส่มัครเข้าเข้าร่วมโครงการฯ 
ผ่านการเข้ารับการสอบสัมภาษณแ์ละมี
สิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2564  
 

- 15,000 (สพฐ.) 15,000 - 1. นักเรียนยื่น
ความจ านง
เพื่อขอหนังสือ
รับรองความ
ประพฤติช้า 
2. โรงเรียนไม่
ส ารวจนักเรียน
ที่มีความ
ประสงค์จะ
สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่ง
ท าให้การออก
หนังสือรับรอง
ความประพฤติ
ต้องจัดท า
หลายครั้ง 
3. นักเรียนไม่
ค่อยสนใจ
สมัครเข้าร่วม
โครงการใน
บางสาขา/
คณะที่
มหาวิทยาลยั
เปิดโควตาให ้
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๒๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
17 ส่งเสริมสนับสนุน 

การรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

1. ประชากรวัยเรยีน
ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาระดับ ม.1 
และ ม.4 
2. นักเรียนที่จบ
การศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ร้อยละ 100 
3. รายงานผลการรับ
นักเรียนในสังกัด 
จ านวน ๓๑ โรงเรยีน 
4. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน ๓๑ โรงเรยีน 
สามารถด าเนินการ
รับนักเรียนได้อยา่งมี
คุณภาพ ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

1. ประชากรวัยเรยีนในเขต
พื้นที่บริการทุกคน ไดร้ับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
2. โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
สามารถด าเนินการรับ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผลการด าเนินงานการรับ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท า
หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติและคู่มือ
การรับนักเรียน และจัดส่งให้โรงเรียนใน
สั ง กั ด  เ พื่ อ ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
ด าเนินการรับนักเรียนตามเกณฑ์การ
ก าหนดของส่วนกลาง และมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้               
ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 
แผนการรับนักเรียน จ านวน 5,476 คน 
นักเรียนที่ รายงานตัวทั้ งสิ้น จ านวน 
3,935  คน คิดเป็นร้อยละ 71.86 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่4 
 

แผนการรับนักเรียน จ านวน 4,638 คน 
นักเรียนท่ีรายงานตัวทั้งสิ้น จ านวน  
3,๐45  คน คิดเป็นร้อยละ 65.65  
 
  

- 16,000 (สพฐ.) 16,000 - 1. การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด19  
2. โรงเรียน
บางโรงเรียนไม่
เข้าใจในการ
จัดท าแผนการ
รับนักเรียน
และการเก็บ
เงินบ ารุง
การศึกษา 
และนักเรียนมี
การสมคัรเข้า
เรียนอย่าง
น้อย 2 
โรงเรียน ท าให้
การจัดท าแผน
คลาดเคลื่อน   
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
18 ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินการคดัเลือก
นักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564  
ระดับเขตพื้นท่ี 

1.โรงเรียนในสังกดั 
สพป.นค.1 และ 
สพป.นค.2  
2. นักเรียนในสังกัด 
สพป.นค.1  
สพป.นค.2 และ  
สพม.นค เป็น
ตัวแทนในระดับ
จังหวัด เข้ารับการ
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานใน
ระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนในสังกัด  
สพป.นค.1 และ สพป.นค.2 
และ สพม.นค ที่มีความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน
คัดเลือก ได้รับการส่งเสรมิ
และได้รับคดัเลือกเป็น
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
2. นักเรียนในสังกัด  
สพป.นค.1 และ สพป.นค.2 
และ สพม.นค ทีม่ีความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน
คัดเลือก ได้รับการส่งเสรมิ
และ  ไดร้ับคัดเลือกเป็น
นักเรียนดเีด่นเพื่อรบัรางวัล
พระราชทาน 
3. นักเรียนในสังกัด  
สพป.นค.1 และ สพป.นค.2 
และ สพม.นค  ที่มีความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน
คัดเลือก ได้รับการส่งเสรมิ
และ ท่ีเรยีนดี ยากจน ขาด
แคลน และด้อยโอกาส ไดร้ับ
การสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา 

ประเภทนักเรียน 
ระดับ ม.ต้น (ขนาดเล็ก)  
ล าดับที่ 1 ด.ญ.ภารสิา  ใสสะอาด  
ช้ัน ม.2  รร.อนุบาลคอกช้าง สพป.นค.1 
ระดับ ม.ปลาย (ขนาดเล็ก) 
ล าดับที่ 2 น.ส.พัชรินทร์  บุญแสงส่ง 
รร.วังม่วงพิทยาคม  
ระดับ ม.ปลาย (ขนาดกลาง) 
ล าดับที่ 1 น.ส.น้ าฝน  แสนสะอาด  
ช้ัน ม.6 รร.กดุบงพิทยาคาร 
ล าดับที่ 2 นายสรณส์ิริ  หารินไสล  
ช้ัน ม.6  รร.น้ าสวยวิทยา 
ประเภทสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
รร.พระธาตุบังพวนวิทยา 
 
 

- 10,000 (สพฐ.) 10,000 - 1. ส านัก
ทดสอบไม่ได้
จัดส่งแบบ
ขอรับการ
ประเมินให ้

2. การ
ประเมินครั้ง
นี้เป็นการ
แบบประเมิน
แบบใหม่ 
(แบบองค์
รวม) 
3. การ
ประเมินครั้ง
นี้เป็นการ
ประเมินใน
ระดับเขต
พื้นที่
การศึกษา ซึ่ง
เป็นครั้งแรก
ในการจัด
ประเมิน 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
19 ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินการคดัเลือก
นักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2563   
ระดับจังหวัด 

1.โรงเรียนในสังกดั 
สพป.นค.1 และ 
สพป.นค.2  
2. นักเรียนในสังกัด 
สพป.นค.1  
สพป.นค.2 และ  
สพม.นค เป็น
ตัวแทนในระดับ
จังหวัด เข้ารับการ
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานใน
ระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนในสังกดั  
สพป.นค.1 และ สพป.นค.2 
และ สพม.นค ที่มีความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน
คัดเลือก ได้รับการส่งเสรมิ
และได้รับคดัเลือกเป็น
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
2. นักเรียนในสังกัด  
สพป.นค.1 และ สพป.นค.2 
และ สพม.นค ทีม่ีความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน
คัดเลือก ได้รับการส่งเสรมิ
และ  ไดร้ับคัดเลือกเป็น
นักเรียนดเีด่นเพื่อรบัรางวัล
พระราชทาน 
3. นักเรียนในสังกัด  
สพป.นค.1 และ สพป.นค.2 
และ สพม.นค  ที่มีความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน
คัดเลือก ได้รับการส่งเสรมิ
และ ท่ีเรยีนดี ยากจน ขาด
แคลน และด้อยโอกาส ไดร้ับ
การสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา 

โรงเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ได้เป็น
ตัวแทนในระดับ จังหวัดหนองคาย   
ประเภทนักเรียน 
-ระดับ ม.ต้น (ขนาดกลาง) 
ล าดับที่ 1  ด.ญ.นาริต้า  เพ็งสมภาร   
ช้ัน ม.3 รร.สังคมวิทยา 
-ระดับ ม. ต้น (ขนาดใหญ่) 
ล าดับที่ 1 น.ส.นับทอง  กองสมบัติ   
ช้ัน ม.3 รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 
-ระดับ ม.ปลาย (ขนาดกลาง) 
ล าดับที่ 1 น.ส.พิมมาดา ค าด ี
ช้ัน ม.๖ รร.น้ าสวยวิทยา 
ล าดับที่ ๒ นายณัฐวุฒิ  ทับสุร ิ 
ช้ัน ม.๕ รร.สังคมวิทยา 
-ระดับ ม.ปลาย (ขนาดใหญ่) 
ล าดับที่ 1 นายพุฒพงศ์  อุ่นมะด ี
ช้ัน ม.๕ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 
ล าดับที่ ๒ น.ส.ธีรดา  ราชโยธ ี
ช้ัน ม.๖ รร.ท่าบ่อ 
ประเภทสถานศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
ล าดับที่ ๑ รร.เดื่อวิทยาคาร 
- ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
ล าดับที่ ๑ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 
 

- 25,000 (สพฐ.) 25,000 - 1. ส านัก
ทดสอบไม่ได้
จัดส่งแบบ
ขอรับการ
ประเมินให ้
2. การ
ประเมินครั้งนี้
เป็นการ
ประเมินแบบ
ใหม ่(แบบ
องค์รวม) 
3. โรงเรียน
จัดเตรียม
เอกสารไม่
พร้อม  
4. นักเรียน
ได้รับพิจารณา
ให้เป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา แต่
ไม่เข้าร่วม
ประเมินใน
ระดับจังหวดั 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๒ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พนัธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
20 ส่งเสริมการสรา้ง

จิตส านึกการบริหาร
จัดการขยะที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑. ครผูู้
ผู้รับผิดชอบการคดั
กรองนักเรียนพิการ
ทางการศึกษา 
โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 31 คน 
2. นักเรียนแกนน า
โรงเรียนละ 2 คน                                                   
รวม 62 คน 

 

1. โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
ด าเนินการตามแนวทางของ   
โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
มีหลักสูตรการบรหิารจดัการ
ขยะ สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งถูกต้อง 
2. บุคลากร เจ้าหนา้ที่ ครู
และนักเรียน มีวินัยในตนเอง
มีจิตส านึกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมมือกัน
จัดการขยะให้เป็นศูนย์ เกดิ
ความยั่งยืนเป็นหน่วยงาน
และโรงเรียนปลอดขยะ 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดไีด้ 
ขยายสู่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ
 

1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 78  คน 
จากเป้าหมาย 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.87 
2. สถานศึกษาในสังกัดไดม้ีส่วนในการ
ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกให้กับนกัเรียน
และบุคลากรในสังกัดไดม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ และเกดิการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเลือกใช้และบริโภคสิ่งที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สถานศึกษาในสังกัดไดม้ีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การ
จัดท าแผนการเรยีนรู้เกีย่วกับการบริหาร
จัดการขยะ การส่งเสรมิให้เกิดการ 
“เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับโรงเรียนและ
ชุมชนรอบข้าง 
4. นักเรียนและบคุลากรในสังกัดได้รับ
การปลูกฝังและสร้างความตระหนกัใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เกิดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ที่ท าให้นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันพร้อมสามารถขยายผลสู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได ้
 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,000 - 1. ผู้เข้าร่วม
อบรมไม่ครบ
ตามที่ก าหนด
เนื่องจาก
โรงเรียน
ดังกล่าวอยู่
ในกลุ่มเสีย่ง
ในการแพร่
ระบาดโควิด  
2. ไม่
สามารถจัด
กิจกรรม
บางอย่างได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID – 
19)  
 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4 
21 แนะแนวอาชีพและ

ศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพท่ีใช่ 
 

1. ครผูู้สอนแนะแนว
โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย   
จ านวน 31 โรงเรยีน 
2. นักเรียน ม. 3 
และ ม. 6 โรงเรียน
ในสังกัด สพม.
หนองคาย จ านวน 
31 โรงเรียน 
 

1. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศการพัฒนาผู้เรียน
ด้านแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาต่อ 
2. ครผูู้สอนแนะแนวไดร้ับ
การพัฒนาการจดักิจกรรม
แนะแนวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพการประเมิน
บุคลิกภาพ ความถนดั ของ
นักเรียนเข้าสู่แผนการเรียน
รองรับเส้นทางการเรยีนสู่
อาชีพ 
 

1. สพม.หนองคายมีข้อมลูสารสนเทศ 
ครูแนะแนว และข้อมูลด้านการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสรมิอาชีพ
โรงเรียนสังกัด สพม.หนองคาย 
2. ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวและ
กิจกรรมนักเรียน เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 43 คน  
3. โรงเรียนมผีลการด าเนินงานการ
พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 29 
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 93.54 
4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ ม.ต้น และ  
ม.ปลาย 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 - - 25,000 ไม่สามารถ
ด าเนินการใน
โรงเรียนได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4 
22 นิเทศติดตามการ

จัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าสู่การ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรยีนด้านอาชีพ
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ครูแกนน ากลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพ โรงเรียนใน
สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน  
๓๑ โรงเรียน 
 

๑. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศการพัฒนาผู้เรียน
ด้านแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาต่อ 
๒. ครูแกนน ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับ
การพัฒนาการจดักิจกรรม
แนะแนวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพการประเมิน
บุคลิกภาพ ความถนดั ของ
นักเรียนเข้าสู่แผนการเรียน
รองรับเส้นทางการเรยีนสู่
อาชีพ 
 

๑. จ านวนผูส้มัครเข้าร่วมโครงการ ฯ 
จ านวน 60 คน พบว่า ลงทะเบียนใน
ระบบ Online จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม และ
เข้ารับการอบรมในระบบACuConference 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 54 คน  
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของ
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
ภาพรวมดา้นความเป็นครู ด้านความรู้ 
ด้านทักษะการปฏิบัติ ด้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่  4.12  
คิดเป็นร้อยละ 82.40  
๓. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการ
ปฏิบัติงาน ระบบ AcuConference  
พบว่า ผู้เข้ารับการ จ านวน 44 คน 
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปฏิบตัิงาน 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 68.19 
 

๒๕,๐๐๐ - 25,000 - 1. ผู้เข้าร่วมไม่
ครบตามที่
ก าหนด
เนื่องจาก
โรงเรียน
ดังกล่าวอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงใน
การแพร่
ระบาดโควิด  
2. ไมส่ามารถ
จัดกิจกรรม
บางอย่างได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID – 19)  
 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๕ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
23 การด าเนินการ

ขับเคลื่อนและขยาย
ผลการด าเนินงาน
โรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์โรงเรียน 
ประจ าปี 2564 

สถานศึกษาในสังกัด มี
การส่งเสริมและด าเนิน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาท้ังหมด 
 

1. สถานศึกษาในสังกัด 
สามารถจัดกจิกรรมสหกรณ์
โรงเรียนและพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชน และ
เครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
2. สามารถเสรมิสร้างทักษะ
ทางด้านอาชีพให้กับนักเรียน 
และเรียนรูจ้ากการลงมือ
ปฏิบัติจริง รู้จักช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

- - - - - 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
24 การลดอตัรานักเรียน

ออกกลางคัน 
ประจ าปี 2564 
 

1. นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 35,842 คน 
เรียนจบหลักสตูรทุกคน 
2. ผู้บริหาร จ านวน 56 
คน และครผูู้รับผิดชอบ
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ านวน 56 คน 
 

1. นักเรียนเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการ
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
2. ลดจ านวนเด็กท่ีมีแนวโน้ม
ว่าจะออกกลางคันและเด็กที่
ออกกลางคันกลับมาเขา้เรยีน
ต่อให้จบหลักสูตร 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

30,000 - - 30,000 - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
25 อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
และคุ้มครองสิทธิ
เด็ก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 

๑. ผู้บริหาร และครู
ผู้ดูแลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 62 คน 
๒. สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน งานแนะ
แนว งานสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคม งานคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็ก และสามารถ
ส่งเสริม สนับสนุนและดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสังกัด
ตามศักยภาพได้อย่างท่ัวถึง 
2. สถานศึกษามีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
คุ้มครองและการเฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียนที่
เข้มแข็ง มีการคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สามารถเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่าง
มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 64 คน 
จากเป้าหมาย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
100   
2. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน งานแนะแนว 
งานสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคม  
งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
สามารถส่งเสริมสนับสนุนและดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสังกัด ตามศกัยภาพ
ได้อย่างท่ัวถึง 
3. สถานศึกษามีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกสถานศกึษา
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ครูต้นแบบการจัดการเรยีนรู้บรูณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 
- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  
9 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
3 โรงเรียน ขนาดกลาง 4 โรงเรียน และ
ขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน 
 

๒๙,๕๒๕ ๑๕,๐๐๐ (สพฐ.) ๔๔,๕๒๕ - 1. มีผู้เข้าร่วม
อบรมเกิน
เป้าหมาย ท าให้
จ านวนที่น่ังไม่
เพียงพอต่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม  
2. ไมส่ามารถ
จัดกิจกรรม
บางอย่างได้
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
๓.  โรงเรียนท า
รายงานและการ
น าเสนอผลงาน
ไม่ตรงตาม
เกณฑ์การ
พิจารณาท าให้
การพิจารณา
ผลงานมีความ
ล่าช้า     
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
26 - การนิเทศเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
 
 

ครูผูผู้้รับผิดชอบ
การคัดกรอง
นักเรียนพิการทาง
การศึกษา  
โรงเรียนละ 12 
คน รวม 31 คน 
 

โรงเรียนที่จดัการศึกษาเรยีน
รวม สามารถด าเนินการคดั
กรองคนพิการทางการศึกษาได้
ถูกต้อง มีการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)/แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) และรายงานผล
การประเมินตามแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบคุคลได้
ถูกต้อง 

1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 30  คน 
จากเป้าหมาย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.77  
2. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการคัด
กรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา และมีทักษะในการใช้แบบ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ซึง่จะ
ส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษาไดร้ับการรับรองว่า
เป็นคนพิการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของ
คนพิการทางการศึกษาและได้รับสทิธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

10,000 5,000 (สพฐ.) 15,000 - 1. มีผูเ้ข้าร่วม
อบรมไม่ครบ
ตามที่ก าหนด
เนื่องจากโรงเรยีน
ดังกล่าวอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดโควิด 
2. ไมส่ามารถจัด
กิจกรรมบางอย่าง
ได้เนื่อง
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
27 การอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1. ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 
56 คน 

2. ครผูู้รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 
56 คน 

 

มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และยกระดับการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. 
เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับ
ป้ายพระราชทาน  
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ 
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
28 

 
กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ และ
จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 
จ านวน 63 คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา, รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู 
จ านวน 70 คน 
 

เป็นการกระตุ้นให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
ส านึกในความเป็น        
ชาติไทย มีจิตสาธารณะ 
เน้นการมสี่วนร่วม จากทุก
ภาคส่วน ความรับผิดชอบ
สนับสนุนประสิทธิภาพการ
บริหารและจดัสวสัดิการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ไดด้ าเนินกิจกรรมวันส าคญัของ
สถาบันพระมหากษัตริย์และวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาทุกเดือน และเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่หน่วยงาน
ราชการจัดขึ้น โดยการปฏิบัตติาม
มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  
เข้าร่วมตามจ านวนท่ีหน่วยงานราชการ
ก าหนดและสวมหน้ากากอนามัยทกุครั้ง 
 

30,000 - 30,000 - ช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(Covid-19) 
การเข้าร่วม
กิจกรรม มีการ
จ ากัดจ านวนผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

29 โครงการจติอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 
จ านวน 63 คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา, รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู 
จ านวน 70 คน 
 

เป็นการกระตุ้นให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
ส านึกในความเป็น        
ชาติไทย มีจิตสาธารณะ 
เน้นการมสี่วนร่วม จากทุก
ภาคส่วน ความรับผิดชอบ
สนับสนุนประสิทธิภาพการ
บริหารและจดัสวสัดิการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ไดด้ าเนินกิจกรรมจิตอาสา ท า
ความดีด้วยหัวใจทุกเดือน และเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่หน่วยงานราชการ
จัดขึ้น โดยการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) เข้าร่วมตามจ านวนที่
หน่วยงานราชการก าหนดและสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
 

15,000 - 7,500 7,500 ช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(Covid-19) 
การเข้าร่วม
กิจกรรม มีการ
จ ากัดจ านวนผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๓๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
30 

 
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ส่งเสริมกิจกรรมสภา
นักเรียน ประจ าปี 
2564 และการ
แข่งขันโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรยีน 
ประจ าปี 2564 
ระดับ สพม.21 

1. สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.21 มี
การด าเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียน
ในสถานศึกษา 
จ านวน 56 โรงเรยีน 
2. บุคลากรและ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 168 คน 
 

1. มีการพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนในสถานศึกษา
และสภานักเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไดม้ีการด าเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนอยา่ง
เป็นรูปธรรม 
2. สถานศึกษาได้มีการ
ด าเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียน และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

40,000 - - 40,000 - 

 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
31 เสรมิสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (รร.สุจรติ 
และ สนง.สุจรติ) 

โรงเรียน จ านวน 
31 โรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย 
ได้รับส่งเสริม 
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาล บุคลากรมี
พฤติกรรมร่วมต้าน
การทุจริตในวงกว้าง 
ทั้งในระดับ
สถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ
ชุมชน และร่วม
กิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA)  

 

๑. บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 
๒. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัด มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
๓. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดมีภาพลักษณ์ทีด่ีและ
สาธารณชนให้ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1. ผลการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พบว่า การด าเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 อยู่ในระดับคณุภาพ 
A ด้วยคะแนน 89.37 
2. ผลการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พบว่า 
การด าเนินการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 
โดยได้ด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 6 กิจกรรม 
ส่งผลใหโ้รงเรียนการขับเคลื่อนหลกัสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-corruption 
education) เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
เกิดค่านิยมความซื่อสัตยด์้วยการสร้าง
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรคป์้องกันการ
ทุจริต เช่น ค าขวัญ เรยีงความและ
ภาพยนตรส์ั้น มีการถอดบทเรยีนวิธี
ปฏิบัติที่ดี การด าเนินกิจกรรมบรษิัทสร้าง
การดี และพัฒนาและยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

 

- 25๐,๐๐๐ (สพฐ.) 250,000 - การ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
เนื่องมาจาก 
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019   
ส่งผลให้บาง
กิจกรรมใน
โครงการที่
โรงเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ ไม่ได้
ด าเนินการ  

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
32 โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

โรงเรียน จ านวน 
31 โรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย 
ได้รับส่งเสริม
พัฒนาการ
ด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมตาม
นโยบายโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
คุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม )  

 

โรงเรียน จ านวน 31  
โรงเรียน ไดด้ าเนินกิจกรรม
สร้างคนดีให้บ้านเมือง เช่น 
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริม “โครงงานคณุธรรม” 
พัฒนาจริยคณุ คืนคุณธรรม 
สู่ห้องเรียน กิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม นวัตกรรม
สร้างสรรคค์นดี  กิจกรรม
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรยีนดี
มีที่ยืน และกิจกรรมวจิัยหรือ
พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้รับการส่งเสริม
ความดี เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินกิจกรรม มีการถอด
บทเรียน และขยายผลการ
พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 

1. โรงเรียนท่ีได้รับการนิเทศ ก ากบัและ
ติดตาม จ านวน 31 โรงเรียน (บูรณาการ
กับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
2. โรงเรียนท้ัง 31 โรงเรียนร่วมสง่ผล
งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพือ่
เสรมิสร้างคุณธรรม ด้านการบริหาร และ
ด้านการจดัการเรียนการสอน และได้
คัดเลือก จ านวน 2 ผลงาน   
3. กิจกรรมจติอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ใน
วันส าคัญ พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66  
ซึ่งด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ   
4. กิจกรรมพัฒนาจิต คิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วน
ร่วม พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
60 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7  

5. กิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์บรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม 5ส พบว่ามีบุคลการเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.66 

 

- ๘๕,๐๐๐ (สพฐ.) ๓๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๑. การ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
เนื่องมาจาก 
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผล
ให้บางกิจกรรม
ในโครงการที่
โรงเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ ไม่ได้
ด าเนินการ  
2. ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนิน
โครงการฯ  
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
ของผู้บริหาร
และผูป้ฏิบัต ิ
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3,4 
33 โครงการอบรม

พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดหนองคาย 
 

๑. ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูในสังกัด 
จ านวน 1,000 คน 
๒. โรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตปทุม 
เทวาภิบาล  
สหวิทยาเขต
หนองคาย  
สหวิทยาเขตเทส
รังสี และสหวิทยา
เขตท่าบ่อ  จ านวน  
600 คน 
๓. โรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตพสิัยสร
เดช และสหวิทยา
เขตเบญจพิทย์  
จ านวน 400 คน 

 

ผู้บริหารโรงเรียน และครู  
ในสังกัด มีความตระหนักรู้      
ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิผล 
 

การอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
หนองคาย ระหว่างวันท่ี 10-11 ตุลาคม  
2563 ณ โรงแรมหนองคายธาวลิล่า  
จังหวัดหนองคาย รายละเอยีดดังต่อไปนี้   
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
จ านวน 343 คน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 

- ๑๕๖,๐๐๐  
(อบจ.นค.) 

 

๑๕๖,๐๐๐ - 1. การจัด
อบรมช้ีแจง 
การมีหรือเลื่อน
วืทยฐานะ ตาม 
ว.21 ของ  
สพม.นค 
๒. ควรปรับใน
เรื่องอาหาร สื่อ 
อุปกรณ์การ
อบรม 
3. ควรจัดการ
อบรมครูอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นแนวทางใน
การกระตุ้นให้
ครูน าความรู้ไป
พัฒนาต่อยอด
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
34 จัดกิจกรรมค่าย

ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนตามแนว
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ทักษะ
ชีวิตการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
อาชีพในอนาคต 
 

1. ครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 
150 คน  
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 2,000 คน 

1. ครสูามารถใช้กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสรมิการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียน 
2. สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
3. พัฒนาทักษะชีวิต การ
แก้ปัญหาตระหนักและเข้าใจ
เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ 
การจัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

- - - - - 

35 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้
กิจกรรมการโต้สาระ
วาทีภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาการ
สื่อสาร การให้
เหตุผล และการคดิ 
วิเคราะห ์

1. ครผูู้ควบคุมทีมท่ี
เป็นผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 
30 คน 
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ ตอนปลาย 
จ านวน 120 คน 

1. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ
สามารถจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะ
การพูด และคิดอย่างมเีหตผุล
มากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาทักษะการคิดแบบ
มีเหตผุลได ้
3. สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ 
การจัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน 

(ระบุ) 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
36 การยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีนเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 
2021 

1. สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน ๓๑ 
โรงเรียน ด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
2. สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน ๓๑ 
โรงเรียน  
3. สถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
จ านวน 4 โรงเรียน  

1. ผู้บริหารโรงเรียน ผูร้ับผดิชอบ
งานประกันคุณภาพมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการประเมินและ
ประกันคณุภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถ
น าไปสู่การขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้
อย่างเข้มแข็ง 2. สถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา มีคณุภาพตาม
มาตรฐานทีส่ถานศึกษาก าหนดไว ้

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี
รายงานการสังเคราะห์ รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  
2. โรงเรียนกลุม่ตัวอย่าง ในการเกบ็ข้อมูล
จากการลงพื้นที่เชิงประเมินฯ  มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าสู่การปฏิบตัิเพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - การวิเคราะห์
ประเด็นการ
ประเมิน
โอกาสและ
ประสิทธิภาพ
ในการพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ตามประเด็น
ของ สพฐ. 
บางส่วน 
สถานศึกษา
ไม่ได้รายงาน
ไว้ใน SAR  

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3,4,5,6 

37 การประกวด
โครงงานนักเรียน 
ประจ าปี 2564 
ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
(มูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ จังหวัด
นครราชสมีา) 

สถานศึกษาในสังกัด 
ส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวดในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 50 
โครงงาน 

1. นักเรียนใหค้วามส าคัญกับ
กระบวนการคดิในการผลติผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
2. นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ด้วยทักษะ ความรู้ ความถนัดทาง
วิชาการ ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

30,000 - - 30,000 - 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๕ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
38 ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาใน
สังกัดด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาใน
สังกัดมีจัดท า
แผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
3. สถานศึกษาใน
เครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
จ านวน 4 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 
โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร โรงเรียน
บึงกาฬ โรงเรียนท่า
บ่อ และโรงเรียนชุม
พลโพนพิสัย  

 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในระบบการประเมินและ
ประกันคณุภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 สามารถน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการประกันคณุภาพ
ภายในให้แก่สถานศึกษาได้
อย่างเข้มแข็ง 
2. สถานศึกษาในเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดไว ้
 

1. ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา มคีวามรู้ความเข้าใน 
แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถ
ตรวจสอบและปรับปรุงรายงานผลการ
ประเมินตนเองได ้
2. โรงเรียนในเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา เข้าใจแนวทางการ
พัฒนา วิเคราะห์ข้อมลู จัดท าแผนการ
พัฒนาสถานศึกษา และร่วมพัฒนาแผน
เครือข่าย และด าเนินการพัฒนาระบบ
การท างานประกันคณุภาพใหม้ีคณุภาพ 
ตามแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
3. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับ
นิเทศสร้างความรู้ความเข้าในในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ   
น าผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

10,000 21,000 (สพฐ.) 24,220 6,700 สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-
19) โรงเรียน
ส่วนใหญ่ไม่
สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ได ้
โรงเรียนบาง
โรงเรียน 
มอบหมายให้
ครูผูร้ับผดิชอบ
งานประกัน
คุณภาพ จดัท า
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
จึงท าให้ข้อมูล
บางประเด็นไม่
ครบถ้วน  

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน 

(ระบุ) 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 

39 พัฒนาหลักสตูร
ท้องถิ่นและหลักสตูร
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ) 
 

1. โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.21 จ านวน 56 
โรงเรียน  
2. ครผูู้สอนทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ ร้อยละ 80 

1. โรงเรียนสามารถพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น 
2. มีการนเิทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการใช้
หลักสตูรสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และหลักสูตรท้องถิ่น  

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

25,000 - - 25,000 - 

40 การฝึกอบรม
บุคลากรทางการ
ลูกเสือหลักสตูรผู้
ก ากับลูกเสือช้ัน
ความรู้ทั่วไป และผู้
ก ากับลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (S.S.B.T.C) 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางการ
ลูกเสือท่ีท าหน้าที่จดัการ
เรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีใน
สถานศึกษาเข้ารบัการ
ฝึกอบรมหลักสตูรผู้ก ากับ
ลูกเสือข้ันความรู้ทั่วไป 
และผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (S.S.B.T.C) 
จ านวน ๑ รุ่น รวมผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน  
10๐ คน 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ ขั้นความรูเ้บื้องต้น 
(S.S.B.T.C) ผ่านการฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะ 
ความสามารถทางวิชาลูกเสือ
เพื่อน าไปพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือใน
สถานศึกษาของตนให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

1. บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ และผู้ก ากับลูกเสือท่ีมี
ความสนใจเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ช้ันสูง 
(S.S.B.T.C) จ านวน ๑ รุ่น  ๑๒๐ คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 
1/2563 ท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และ
ทักษะ ความสามารถทางวิชาลูกเสือเพื่อ
น าไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือในสถานศึกษาของตนให้มีคณุภาพ
ยิ่งข้ึน 

- 50,000 
(อบจ.นค.) 
150,000 
(ผู้เข้าอบรม) 

156,500 - 1. ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัดไมส่่ง
บุคลากร
ทางการลูกเสือ
ในสถานศึกษา
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2. สถานท่ีใน
การจัด
ฝึกอบรมไม่มี
ความพร้อม 
 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน 

(ระบุ) 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 4 ตัวชี้วดัที่ 1,2 

41 การฝึกอบรม
บุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสตูรขั้น
ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้
การฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ (A.L.T.C.) 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีความ
สนใจ จ านวน 45 คน 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ
ความเข้าใจในการฝึกอบรมผู้ก ากบั
ลูกเสือสามารถน าไปปฏิบัติในฐานะ
ผู้อ านวยการฝึกอบรมขั้นความรูเ้บือ้งต้น 
หรือไปช่วยให้การฝึกอบรมขั้นความรู้
เบื้องต้นและขั้นความรู้ช้ันสูงได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับชั้น 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการ
ลูกเสือท่ีสูงขึ้น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการ
ด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

- - - - - 

42 การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชา 

ยุวกาชาด หลักสตูร
ครูผูส้อนกิจกรรม 

ยุวกาชาด ประจ าปี 
2564 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บังคับบัญชา 

ยุวกาชาดในสถานศึกษาที่
ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม
ทางยุวกาชาด หลักสตูร
ใด ๆ จ านวน 1 รุ่น 
จ านวน 60 คน 

1. บุคลากร เจ้าหนา้ที่ และครูผูส้อน
กิจกรรมยุวกาชาด มีความรู้และทกัษะใน
การจัดการเรยีนการสอนกิจกรรมยุว
กาชาด รวมทั้งมีวุฒกิารผ่านการ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 

2. ผู้บังคับบญัชายุวกาชาดใน
สถานศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดตี่อ
กิจกรรมยุวกาชาด สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได ้

 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับ
การจัดสรรงบประมาณ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  

- - - - - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
43 การประชุม

คณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
21 

1. คณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
21  จ านวน 33 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีงาน
ลูกเสือและ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา  จ านวน 4 คน 
3. บุคลากร
ทางการลูกเสืออ่ืน  จ านวน 2 คน 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีกรอบ
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
เครื่องมือในการบรหิารจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 20 
มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมธรรม
มงคลรังษี ช้ัน 3 ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยมี
คณะกรรมการและบุคลากรทางการลูกเสือ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน 
ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
2. เจ้าหน้าท่ีงานลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   
3. บุคลากรทางการลูกเสืออ่ืน   

โดย คณะกรรมการได้ให้ส านักงานลูกเสือ
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนนิงานตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี พร้อมให้มีการ
ก ากับติดตามการจดักิจกรรมลูกเสอืใน
โรงเรียน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อลงพ้ืนท่ีในการก ากับติดตาม ให้ก าลังใจ 
สนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด
และส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่องในปี 2564 ต่อไป 

9,700 - 20,000 - คณะกรรมการ
โดยต าแหน่งที่
ได้รับการ
แต่งตั้งที่อยู่ใน
พื้นที่ไกลจาก
สถานท่ีจัด
ประชุม และ
บางคนมีติด
ภารกิจทาง
ราชการกับต้น
สังกัด จึงไม่
สะดวกในการ
เดินทางเข้าร่วม
การประชุม
ดังกล่าวได ้ 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๔๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
44 การส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใน
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
(สพม.25)  

บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าที่
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
20 คน 

บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา และสามารถน าความรู้ 
รูปแบบและกระบวนการใน
การท างานด้วยเทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆ ที่ไดร้ับจากการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
การเรยีนรู้จากองค์กรอื่นมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

1. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานต่าง ๆ 
ใน สพม.นค มีความรู้ความสามารถตาม
ภาระหน้าท่ีที่รับผดิชอบและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสอดคล้องตาม
นโยบายขององค์กรไดด้ียิ่งขึ้น 
2. เกิดภาคีเครือข่ายการท างานระหว่าง
บุคลากร เจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน สพม.นค และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน เพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างาน รวมทั้งเกิดการ
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึนได ้
4. บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี
ใน สพม.นค ไดร้ับการส่งเสริม พัฒนา 
และสามารถน าความรู้ รูปแบบและ
กระบวนการในการท างานด้วยเทคนิค 
วิธีการใหม่ๆ ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการเรียนรูจ้ากองค์กร
อื่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

10,300 - 10,300 - 1. ระยะเวลา
ในการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูม้ีจ ากัด 
2. งบประมาณ
มีจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของบุคลากรใน
การพัฒนา 

  
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
45 การส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใน
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
(สพม.1)  

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
33 คน  

 

บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา และสามารถน าความรู้ 
รูปแบบและกระบวนการใน
การท างานด้วยเทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆ ที่ไดร้ับจากการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
การเรยีนรู้จากองค์กรอื่นมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

1. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานต่าง ๆ 
ใน สพม.นค มีความรู้ความสามารถตาม
ภาระหน้าท่ีที่รับผดิชอบและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสอดคล้องตาม
นโยบายขององค์กรไดด้ียิ่งขึ้น 
2. เกิดภาคีเครือข่ายการท างานระหว่าง
บุคลากร เจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีใน สพม.นค และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน เพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างาน รวมทั้งเกิดการ
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึนได ้
4. บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี
ใน สพม.นค ไดร้ับการส่งเสริม พัฒนา 
และสามารถน าความรู้ รูปแบบและ
กระบวนการในการท างานด้วยเทคนิค 
วิธีการใหม่ๆ ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการเรียนรูจ้ากองค์กร
อื่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานในหน้าท่ีทีร่ับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

83,800 - 75,680 8,120 1. การศึกษา
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ มี
ระยะเวลา
จ ากัด ส่งผล
ให้บุคลากร
ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
เต็มที ่
2. ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 1 มี 2 
ที่ตั้ง และกลุ่ม
บริหารจดัการ
ต่าง ๆ ภายใน
ส านักงานเขต
อยู่คนละ
อาคาร ท าให้
การศึกษา
แลกเปลีย่น
เรียนรูไ้ม่ทั่วถึง 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
46 ส่งเสริม

ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการเงิน 

1. ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 
56 โรงเรียน 
2. ครผูู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินและการ
พัสดุ จ านวน 56 
คน 
3. บุคลากรกลุม่
การเงินและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
13 คน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
พัสดุได้ถูกต้อง 
2. สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณประจ าปีได้รวดเร็ว 
ทันต่อการใช้งานถูกต้องตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรรู้ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้น
ใหม่ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับการจัดสรร
งบประมาณ และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - - - - 

47 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากร 
ด้านการพัสด ุ

1. ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 
56 โรงเรียน 
2. ครผูู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินและการ
พัสดุ จ านวน 56 
คน 
3. บุคลากรกลุม่
การเงินและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
13 คน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
พัสดุได้ถูกต้อง 
2. สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณประจ าปีได้รวดเร็ว 
ทันต่อการใช้งานถูกต้องตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรรู้ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้น
ใหม่ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บรหิาร
สถานศึกษา/ครูผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ/ครู
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานการเงินฯ จ านวน 138 คน 

 2. ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บรหิาร
สถานศึกษา/ครูผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ/ครู
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานการเงินฯ มีการบริหารงานด้าน
การเงินและพสัดุอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีแนววิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมั่นใจ
และมีคณุภาพยิ่งขึ้น 
 

108,000 - 86,450 21,550 มีข้อจ ากัดใน
การใช้
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกปฏิบัติ
ในช่ัวโมงการ
ปฏิบัต ิ

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
48 ส่งเสริมสิทธิ

ประโยชน์ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า
เกษียณอายรุาชการ 
ปี 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ความรู้ผูจ้ะ
เกษียณอายรุาชการ
ซึ่งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  ที่จะ
เกษียณอายรุาชการ
ในปีงบประมาณ 
๒๕๖4 และผู้สนใจ  
จ านวน ๕3  คน 
 
 
 
 

ผู้ที่จะเกษียณอายรุาชการได้มี
ความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
การขอรับบ าเหนจ็บ านาญ 
บ าเหน็จด ารงชีพ , การขอรับ
เงินจากกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) 
และการขอรับเงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 
(กสจ.) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้แจ้งให้ผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ ในปี 2564 จ านวน 31 
โรงเรียน เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้
การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ  
ปี 2564 ในระบบ Online ในวันท่ี  
27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป 

32,000 - - 32,000 ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
49 ประชุมผู้บริหาร 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
รองผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 
56 โรงเรียน 
2. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 56 
โรงเรียน 
3. ข้าราชการและ
บุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ านวน 
70 คน 
  

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
เข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน 
2. เกิดการบริหารราชการ 
ข้าราชการครู บุคลากรใน
ส านักงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ทุกคน ได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นในการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน 
3.  ข้าราชการ บุคลากรใน
ส านักงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคน ได้
วิเคราะหส์ถานการณ์และ
บูรณาการปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน         

 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา,รองผู้บรหิาร
สถานศึกษา,ประธานสหวิทยาเขต และ
บุคลากรในสังกัด มีการสร้างเสรมิ
สมรรถนะความรู้ ความเข้าใจ  
ความสัมพันธ์และเจตคติทีด่ี เกิดแนวคิด
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เสรมิสร้างภาพพจน์ที่ดีของบุคลากรและ
หน่วยงาน มีความเสมอภาค 
2. เกิดการบริหารราชการ ข้าราชการ
ครู บุคลากรในส านักงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ทุกคน ได้มโีอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในการบรหิารงานและการ
ปฏิบัติงาน 
3.  ข้าราชการ บุคลากรในส านักงาน 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคน ได้
วิเคราะหส์ถานการณ์และบรูณาการ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน         

 

180,000 
 

65,000 

- - 
 

63,675 

- 
 

1,325 

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา,
รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และประธาน
สหวิทยาเขต 
ไม่น าระเบียบ           
วาระการ
ประชุมมาด้วย 
2. ผู้ที่ได้รับ
การประชุม
อาจไม่
สามารถ
ด าเนินการ
ตามกิจกรรม
และ
กระบวนการ
ของการ
ประชุมได้ครบ
ทั้ง 56 
โรงเรียน 
 
 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 
50 ส่งเสริมและยกย่อง

เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 
2564 
- ครูดีในดวงใจ 
- ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น  
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น 

1. ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด จ านวน 56 
โรงเรียน 
2. ข้าราชการและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
60 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้มี
ขวัญและก าลังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรตเิพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลทั่วไปและมอบ
รางวัลเกียรติบตัรในวันส าคญั 

กิจกรรม ครูดีในดวงใจ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวลั 
 ครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 2565 
จ านวน 7 คน แยกเป็นระดับ ม.ตน้ จ านวน 
3 คน ระดับ ม.ปลาย จ านวน 4 คน 
กิจกรรม ข้าราชการพลเรือนดเีด่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ เสนอผลงาน
เพื่อขอรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2563 จ านวน 4 คน ผลการ
พิจารณาคัดเลือก ไดร้ับการพิจารณารับ
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
2563 ระดับจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 3 คน 
กิจกรรม ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาดีเด่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลตาม 
“โครงการยกย่องเชิดชูเกยีรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
2564” จ านวน 193 คน 

68,092 - 68,092 - ผู้ประสงค์จะ
ส่งผลงานอาจ
จัดเตรียม
ผลงาน 
เอกสารอ้างอิง 
ไม่ครบถ้วน
ตาม
องค์ประกอบ
การพิจารณา 
เนื่องจาก
ก าหนดเวลา
ในการจัดส่ง
ไม่เหมาะสม
กับเนื้อหาที่
ต้องการ ซึ่ง
อาจมีผลท าให้
ได้ผูผ้่านการ
คัดเลือกไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
หรือ
ครอบคลมุทุก
กลุ่มประเภท 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๕ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
51 การพัฒนาครผูู้ช่วย 

สังกัด สพม.21 
1. ครผูู้ช่วย จ านวน 
200 คน  
2. ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้างและครู
ธุรการ จ านวน 
213 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติทีด่ีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษาสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 

3. ไดศ้ึกษาเรยีนรู้แบบอย่าง
ของการปฏิบัติงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จและมีความเป็นเลิศ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับการ
จัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - - - - 

52 การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 
2564 

1. บุคลากร สพม.
21 จ านวน 59 คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 484 คน 
3. ครผูู้ช่วย จ านวน 
200 คน 
4. ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้างและครู
ธุรการ จ านวน 
213 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติทีด่ีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษาสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 

3. ไดศ้ึกษาเรยีนรู้แบบอย่าง
ของการปฏิบัติงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จและมีความเป็นเลิศ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

31,908 - - 31,908 - 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
53 การพัฒนาพนักงาน

ราชการ ครูอัตรา
จ้างและเจา้หน้าท่ี
ธุรการในสังกัด  
สพม.21 

1. บุคลากร สพม.
21 จ านวน 59 คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 484 คน 
3. ครผูู้ช่วย จ านวน 
200 คน 
4. ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้างและครู
ธุรการ จ านวน 
213 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติทีด่ีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษาสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 

3. ไดศ้ึกษาเรยีนรู้แบบอย่าง
ของการปฏิบัติงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จและมีความเป็นเลิศ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับการ
จัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - - - - 

54 การพัฒนาผู้บรหิาร
สถานศึกษาอนาคต
การศึกษาไทย  
ยุคประเทศไทย 4.0 

1. บุคลากร สพม.
21 จ านวน 59 คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 484 คน 
3. ครผูู้ช่วย จ านวน 
200 คน 
4. ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/
ครูอัตราจ้างและครู
ธุรการ 213 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติทีด่ีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษาสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม 

3. ไดศ้ึกษาเรยีนรู้แบบอย่าง
ของการปฏิบัติงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จและมีความเป็นเลิศ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับการ
จัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
55 บริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคลใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
- การประชุม อกศจ.
หนองคาย กศจ.
หนองคาย และ 
อกศจ.บึงกาฬ กศจ.
บึงกาฬ  

ร่วมประชุม อกศจ.
หนองคาย กศจ.
หนองคาย และ 
อกศจ.บึงกาฬ กศจ.
บึงกาฬ ตามปฏิทิน 
ที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย/บึงกาฬ 
ก าหนด เป็นเวลา 1 
ปีงบประมาณ  

บุคลากรกลุ่มงานบรหิารงาน
บุคคล ผู้บริหารส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
เพื่อช้ีแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคล (วางแผน
อัตราก าลัง การสรรหา สิทธิ
ประโยชน์ ความกา้วหน้า) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(วางแผนอัตราก าลัง การสรรหา สทิธิ
ประโยชน์ ความกา้วหน้า) สามารถน า
ความรู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

64,000 - 64,000 - - 

56 บริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนอัตราก าลังครู
และมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีก าหนดให้
มีในสถานศึกษา ปี 
2564 
 

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา
สังกัด สพม.นค ทั้ง 
56 โรงเรียน ไดร้ับ
การพัฒนาจัดท า
แผนอัตราก าลังครู
และมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีก าหนดให้
มีในสถานศึกษา  
ปี 2564 จ านวน  
120 คน 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
บริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาสังกัด สพม.นค 
ทั้ง 56 โรงเรียนท่ีเข้ารับการ
อบรมร้อยละ 90  มีความรู้
ความเข้าใจการจัดท าแผน
อัตราก าลังครูและมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา และสามารถ
จัดท าแผนอัตราก าลังครูและ
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้
มีในสถานศึกษา ปี 2564  
ได้ส าเรจ็ถูกต้องตามที่ สพฐ.
ก าหนด 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

20,000 - - 20,000 - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
57 บริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคลใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
- การประชุม
พิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และต าแหน่งคร ู
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ข้าราชการครู ใน
สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
56 โรงเรียน  

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ต าแหน่งครู  ไดร้ับการ
พิจารณาย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ใหม่ ด้วยความถูกต้อง มีการ
ประชุมจากคณะกรรมการ
จัดท ามูลตามรายละเอียด
ตัวช้ีวัดและคะแนนในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพของผู้
ประสงค์ขอย้ายที่ถูกต้อง  
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ 

การย้ายข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีปกติ 
- ย้ายเข้า จ านวน 33 คน 
- ย้ายออก จ านวน 73 คน 
การย้ายข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพเิศษ 
- ย้ายเข้า จ านวน 1 คน 
- ย้ายออก จ านวน 12 คน 
การย้ายข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  
- ย้ายเข้า จ านวน 2 คน 
- ย้ายออก จ านวน 2 คน 

26,000 - 26,000 - -การประชุม
น าเข้าเสนอ 
กศจ. การ
ด าเนินการมี
ล่าช้าใน
ขั้นตอนการ
ออกค าสั่งหลัง
ผลการ
พิจารณา
อนุมัติทุกครั้ง 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
58 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
เลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

1. บุคลากรในสังกัด 
จ านวน 56 
โรงเรียน  
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ครู 
จ านวน 140 คน 
3. เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงาน
บุคคล โรงเรียนละ 
3 คน 

1. สามารถด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีงานบริหารงาน
บุคคล และด าเนินการได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
แนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด 
2. มีฐานข้อมลูครตูาม
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้
มีในสถานศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่รับการ
จัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๕๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
59 การประชุม

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนใน
สังกัด 

1. บุคลากรในสังกัด 
จ านวน 56 โรงเรยีน  
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ครู จ านวน 
140 คน 
3. เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงานบุคคล 
โรงเรียนละ 3 คน 

1. สามารถด าเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ีงานบริหารงานบุคคล และ
ด าเนินการได้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด 
2. มีฐานข้อมลูครตูามมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่
รับการจดัสรรงบประมาณ 
และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - - - - 

60 โครงการราชการใส
สะอาด ปราศจาก
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
56 โรงเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกราชการใสสะอาด และมี
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ วินัย 
คุณธรรมและจรยิธรรมของ
ข้าราชการ และสามารถป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบได ้

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

30,000 - - 30,000 - 

61 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพม.นค  
2. เจ้าหน้าที่  
สพม.นค จ านวน 13 
คน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ของ 
สพม.นค และสถานศึกษา 
2. เป็นการบริหารจัดการระบบ
จัดเก็บฐานข้อมลูของ สพม.นค และ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 

40,000 - - 40,000 - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
62 การประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบงานทะเบยีน
โรงเรียนและการ
จัดท าแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

ครูที่รับผดิชอบงาน
ทะเบียน จ านวน 
80 คน 

1. ครูปฏิบัติงานทะเบยีน
โรงเรียนทุกคนไดร้ับความรู้ใน
การปฏิบัติงานทะเบียนอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและ
สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. โรงเรียนในสังกัด  
มีระบบงานทะเบียนที่เป็น
ระบบและสามารถจดัท า 
จัดเก็บหลักฐานทางการ 
 ศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 79  คน 
จากเป้าหมาย 80 คน ขาด 1 โรงเรียน
คือโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม   
คิดเป็นร้อยละ 98.75   
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการจัด
ด าเนินงานทะเบียนและการจัดท า
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาของ
โรงเรียนได้อยา่งเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
3. ครผูู้ปฏิบตัิหน้าที่งานทะเบียน
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติของกระ
ศึกษาธิการ 
4. ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการข้อมูล
ทางการศึกษาของโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษา และการออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
 

20,000 - 20,000 - ส านักงาน
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
จังหวัด
หนองคาย  
งดจ่าย
กระแสไฟฟ้า 
เนื่องจากติด
ซ่อมบ ารุง 
การแก้ปัญหา
จึงได้ใช้รถจ่าย
กระแสไฟฟ้า
แทน 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
63 พัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศโดยใช้การ
บริหารจดัการ
ความรู ้
 

1. บุคลากร สพม.
นค ทุกคน 
2. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
โรงเรียน 
 

1. พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนา
วิชาการและบริหารจัดการ
ความรู้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของ
บุคลากรในเขตพื้นท่ีและ
โรงเรียนในสังกัด 
2. บุคลากรสามารถน าองค์
ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาองค์กร โดยใช้
กระบวนการวิจยัเพื่อพัฒนา 
 

1. ผลการประเมินตนเอง   
หมวด 1 กระบวนการจดัการความรู ้ 
คะแนนเฉลีย่ 4.14 อยู่ในระดับด ี 
หมวด 2 ภาวะผู้น า คะแนนเฉลี่ย 4.40 
อยู่ในระดับดี   
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการ
ความรู้ คะแนนเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับ
ดี   
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 4.05 อยู่ในระดับด ี
หมวด 5  การวดัผลการจดัการความรู้   
คะแนนเฉลีย่ 4.00 อยู่ในระดับด ี 
ภาพรวม 5 หมวด   
คะแนนเฉลีย่ 4.15  อยู่ในระดับดี 
2. ผลการฝึกปฏิบตัิการสมัครสมาชิก 
และการเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์  
http://www.kmsecondary21.in.th/  
บุคลากร สพม.หนองคาย  โดยการนิเทศ
พาท า กลุ่มที่ฝึกปฏิบตัิแล้วและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน จ านวน 3 กลุม่งาน 
ได้แก่ กลุม่บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ กลุม่บริหารงาน 
บุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่วนกลุ่มทีย่ังไมไ่ดฝ้ึก
ปฏิบัติ เนื่องจากไปฉดีวัคซีน 

30,000 - 30,000 - ไม่ม ี

http://www.kmsecondary21.in.th/%20%20บุคลากร
http://www.kmsecondary21.in.th/%20%20บุคลากร


 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
64 การตรวจสอบ 

ติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การใช้
จ่ายงบประมาณใน
การจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับแนว
การจัดการศึกษา
และคณุภาพ 
มาตรฐานการศึกษา
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 

1. ติดตาม 
ตรวจสอบ รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษา
แนะน าการ
ปฏิบัติงานแก่
โรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 15  แห่ง   
2. ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน   
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน  5  แห่ง 
3. ตรวจสอบการ
ใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของ
ส่วนราชการ (ตาม
นโยบาย
คณะรัฐมนตรี) 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
21  และโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน  
56  แห่ง 
 

1. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
หน่วยรับตรวจ มีการ
บริหารงานทางการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ  โดยมีระบบ
การควบคุมการปฏิบตัิงานท่ี
เหมาะสม รดักุมและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
มีเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน 
2. ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
หน่วยรับตรวจ ไดร้ับ
ค าปรึกษาท่ีเพิ่มคณุค่าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยดั 
 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้
ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบตัิงานแก่
โรงเรียนในสังกัด ในเรื่องการเงิน การ
บัญชีของโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานย่อย   
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรวจสอบ
หลักฐานการจ่าย ตามประเด็นตัวช้ีวัด  
10 ดา้น รวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบญัชีในคราว
เดียวกัน ประจ าเดือน ธันวาคม 2563   
จ านวน 7 แห่ง 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 และโรงเรยีนใน
สังกัด จ านวน 56 แห่ง ไตรมาสที ่1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000 - 17,224 32,776 ข้อจ ากัดใน
เรื่องของ
บุคลากร  
เนื่องจาก
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน มี
บุคลากรเพียง  
1 คน ไม่
เพียงพอต่อ
ปริมาณของ
งานท่ีจะ
ตรวจสอบ    
ท าให้การ
ตรวจสอบ
สถานศึกษา
อาจไม่
ครอบคลมุ
ครบถ้วนร้อย
เปอร์เซ็นต ์

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
65 ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเชิง
บูรณาการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงานและ
โรงเรียนในสังกัด  
(ก.ต.ป.น.) 
 
 

1.คณะอนุกรรมการ 
ก.ต.ป.น. โรงเรียนใน
สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
21 จ านวน 56 
โรงเรียน 10 สห
วิทยาเขต  
2. ประชุม
คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. จ านวน 4 
ครั้ง  
3. นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
 
 

1. สถานศึกษาไดร้ับการนิเทศ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบการนิเทศติดและ
ประเมินผลการจดัการศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนไดต้ามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2. 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ
เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ตัวบ่งช้ีมาตรฐาน ก.ต.ป.น. 3. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มี
เครือข่ายความร่วมมือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิง
บูรณาการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 4 ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งท่ี 1 วันที่  22 ม.ค. 64  
ครั้งท่ี 2 วันที่ 11 ก.พ. 64 
ครั้งท่ี 3 วันที่ 13 พ.ค. 64 
ครั้งท่ี 4 วันที่ 8 ก.ค. 64 
เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด และ
วางแผนการออกนิเทศร่วมกัน เพื่อการ
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

110,000 - 110,000 - เกิดการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(Covid-19) 
ท าให้ต้อง
เลื่อนการ
ประชุม
บ่อยครั้ง เพื่อ
ความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
66 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
 

1. ผู้บริหาร
การศึกษา (ผอ.เขต 
และรองผอ.เขต 
สพม.21) จ านวน 
4 คน  
2. ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ทุก
กลุ่ม จ านวน 10 
คน  
3. บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 13 คน  
4. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 118 คน  
5. คณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่
การศึกษา จ านวน 
3 คน  
6. ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 5 คน 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีกรอบทิศทาง/แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
เครื่องมือในการบรหิารจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1  
ในวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2563  
ณ ห้องประชุมชมโขง ชมโขงรสีอรท์ 
อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 153 คน  
2. จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2  
ในวันท่ี 7 - 8 มกราคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
จ านวน 152 คน ท าให้เกิดวิสัยทศัน์ 
พันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจบุัน
และนโยบายของรัฐบาล และส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเกดิกิจกรรม/โครงการที่ต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
 

30,000 - 239,420 - สถานท่ีจัด
ประชุมไม่
เอื้ออ านวย 
เนื่องจากไม่
เพียงพอต่อ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม และ
เกิด
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID - 
19)  
 2. การประชุมสมัมนามีระยะเวลาจ ากัด และเนื้อหาในการประชุมมมีากท าให้วิทยากรต้องปรับกิจกรรมใหม่ 
 

 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๕ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
67 ติดตามและรายงาน

ผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
 
 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 56 
โรงเรียน  
2. บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
21 จ านวน 64 
คน  
 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 มีข้อมลูผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิ
ราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานใช้ในการ
พิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

กิจกรรมที่ 1 การตดิตามและ
ประเมินผลการบริหารและจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (e-MES) 
1. ได้ข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัด ครบ ท้ัง 
6 นโยบาย  
2. รายงานผลตามตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา ภายในวันท่ี 15 ก.ย. 64 
ครบทั้ง 6 นโยบาย 
กิจกรรมที่ 2 งานตรวจราชการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้
ด าเนินการจัดท าแบบตดิตามและ
รายงานตามประเด็นของแบบตรวจ
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผูต้รวจ 
นายธนากร  ดอนเหนือ จ านวน 3 ครั้ง 
ดังนี้  
ครั้งท่ี 1 วันที่  31 มี.ค. 64 
ครั้งท่ี 2 วันที่ 1 ก.ค. 64 
ครั้งท่ี 3 วันที่ 29 ก.ย. 64 
 
 

150,000 - 20,895 129,105 1. การ
ติดตามมีเวลา
กระช้ันชิด ท า
ให้ได้ข้อมูลที่
ไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร 
2. การ
ประสานงาน
ระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน 
เช่น ศธจ.นค 
บางครั้งไม่มี
หนังสือต้น
เรื่องมีแต่การ
ประสานทาง
โทรศัพท์ ท า
ให้ไม่สามารถ
รายงาน
เบื้องต้นกับ
ผู้บังคับบัญชา
ได้ทัน 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
68 ส่งเสริมการท าวิจยั

และน าผลงานวิจัย
หรือวิธีปฏิบัติที่ดมีา
ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

ผลงานวิจัยครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 
 

1. มีการจัดท าข้อมลู
สารสนเทศผลงานวิจัยของครู
และบุคลากรทางการศึกษามา
จัดท าฐานข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการน านวัตกรรมจากการ
วิจัยมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่น าผลงานวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. โรงเรียนในสังกัด มโีครงร่างวิจัย 
ระดับโรงเรยีน จ านวน  26 โรงเรยีน 
คิดเป็นร้อยละ 83.87 
2. ครูมีโครงรา่งวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 
1,010 เรื่อง  
3. ครูได้รับการสะท้อนผลการปฏบิัติ 
จ านวน 1 ครั้ง 
 
 

20,000 - - 20,000 ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ครบทุกคน 
ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
69 การส่งเสริมนสิัยรัก

การอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
โรงเรียน  
2. ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และ
นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดใหไ้ด้
มาตรฐาน น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านท่ีหลากหลาย
ต่อเนื่องตลอดป ี
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
นักเรียนร่วมกิจกรรม อ่าน
และบันทึกการอ่าน อย่างน้อย 
20 เล่มต่อป ี
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการนิเทศ
ติดตามและส่งเสริมนสิัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด ของโรงเรยีนในสงักัด 
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) มีแผนงาน/โครงการนิเทศภายใน
ตามนโยบายของ สพฐ. และหน่วยงาน 
2) มีค าสั่งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
3) มีการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามแผนท่ีก าหนดไว ้
4) มีการรายงานผลการนเิทศภายใน 

10,000 - 10,000 - การ
ด าเนนิการไม่
เป็นไปตาม
แผนเนื่องจาก 
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
70 นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั
การศึกษา เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งการ
นิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัด 
- นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งการ
นิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.นค 

1. โรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา  
10 สหวิทยาเขต 
จ านวน  ๕๖ 
โรงเรียน 
2. ทุกโรงเรยีนไดร้ับ
การนิเทศเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  
3. ศึกษานิเทศก์  
6 คน มีรูปแบบ
การนิเทศโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตที่
รับผิดชอบ 

๑. โรงเรียนได้รับการนิเทศ
ตดิตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษา ตามกรอบนโยบาย
และรูปแบบการนิเทศ 
2. โรงเรียนมรีายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและรูปแบบการนิเทศ 
กรอบแนวทางการนิเทศ 10 
ประเด็น เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาร่วมกับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. ศึกษานิเทศก์มรีายผลการ
นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานตามรูปแบบการ
นิเทศ 
4. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัด
การศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามรีะบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  นักเรียนเรียนมคีุณภาพ 
ตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๒. ครูพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห ์การสื่อสาร และทักษะ
ภาษาไทย  
๓. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทย มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ การสื่อสารมีนิสัย                        
รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ รักและ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 

50,000 - - 50,000 ไม่ม ี

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
71 นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั
การศึกษา เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งการ
นิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัด 
- พัฒนาคุณภาพการ
นิเทศการจัด
การศึกษา ระดับเขต
พื้นที ่
 
 

1. โรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา  
10 สหวิทยาเขต 
จ านวน  ๕๖ 
โรงเรียน 
2. ทุกโรงเรยีนไดร้ับ
การนิเทศเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
ตามแนวทางการ
นิเทศ 4 ประเดน็
หลัก 9 ประเดน็ย่อย 
3. ศึกษานิเทศก์  
6 คน มีรูปแบบ
การนิเทศโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

1. ครูจดัการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
2. สถานศึกษาไดร้ับการนิเทศ
การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
มีผลการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามแนวทางการ
การพัฒนาการนิเทศ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. ศึกษานิเทศก ์มนีวัตกรรม
การนิเทศ/รูปแบบการนเิทศที่
หลากหลาย 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสหวิทยา
เขตมีนวัตกรรมทีไ่ด้จากการนิเทศ
ภายในเพื่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามบริบท 
2. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก ์ 
มนีวัตกรรมการนเิทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสหวทิยา
เขตที่รับผดิชอบ 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสหวิทยา
เขตมีวิธีปฏิบตัิที่ดีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

- 15,000 (สพฐ.) 15,000 - ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๖๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
72 นิเทศติดตาม  

การจัดการเรยีนรู้
วิทยาการค านวณ 
ระดับเขตพื้นที่  
 

1. ครผูู้สอนทุก
กลุ่มสาระวิชา 
จ านวน 2,000 
คน 
2. นักเรียน 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอน
ปลาย จ านวน 
40,000 คน 
 

1. การขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณของทุกโรงเรยีน 
2. สรา้งความเข้าใจให้แก่
ผู้บริหารและครูในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของทุกโรงเรียน 
3. สรา้งความรู้ความเข้าใจ
และการจัดการการเรียนรูด้้าน
การคิดเชิงค านวณให้กับ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา 
4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 

1. ครู ทุกกลุม่สาระ มีความเข้าใจ
แนวทางในการน าสาระเทคโนโลย ี
วิทยาการค านวณ และการออกแบบ
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการคิด อย่างเป็นระบบ
ให้กับนักเรียนได้ และไดร้ับแนวทาง 
เพือ่นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการ
บริหารจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระ 
2. ผู้บริหารและครูมีความตระหนกัและ
รู้แนวทางในการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาการจดัการการเรียนรูด้้าน
การคิดเชิงค านวณของทุกโรงเรียน  

 

- 10,000 (สพฐ.) 10,000 - การนิเทศต้อง
ได้ใช้
กระบวนการ
นิเทศออนไลน์ 
เนื่องด้วย
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19)  

73 การนิเทศตดิตาม
และประเมินผล
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 

โรงเรียนใน
โครงการ
มาตรฐานสากล 
จ านวน 21 
โรงเรียน 

โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล ด าเนินการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ด้าน
คุณภาพวิชาการ การพัฒนา
ครู การพัฒนาผูเ้รียน ด้วย
ระบบคณุภาพตามแนว 
OBECQA 
 

1. โรงเรียนได้รับการก ากับตดิตามและ
นิเทศ จ านวน 20 โรงเรยีน และได้
ประเมินผล จ านวน 16 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนได้รับการประเมินผล ระดับ 
ScQA ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน 
จ านวน 14 โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 
87.75 
 

25,000 - 17,000 8,000 สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๗๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 การประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริม
วินัยการออมกับ 
กอช. ในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 

ผู้บริหารโรงเรียน
และครูทีร่ับผดิชอบ
งานทะเบียน 
จ านวน 118 คน 

1. คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครู และผู้เกีย่วข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจ และสิทธิ
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 
กอช. โดยสามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
การเป็นสมาชิก กอช. เพื่อ
สนับสนุนนักเรียนให้มีวินยัการ
ออมอย่างต่อเนื่อง 
2. สรา้งเครือข่ายตัวแทนครู 
ในโรงเรียน ท่ีสนับสนุนการ
ประชาสมัพันธ์การส่งเสรมิการ
ออมกับ กอช. และแนะน าให้
สมัครเป็นสมาชิก กอช. 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 111 คน 
จากเป้าหมาย 118 คน ไม่เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 7 คน จากโรงเรียนใน
สังกัด คิดเป็นร้อยละ 94.06   
2. คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจ และสิทธิประโยชน์ของการเป็น
สมาชิก กอช. โดยสามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การเป็น
สมาชิก กอช.  เพื่อสนับสนุนนักเรยีน
ให้มีวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง 
3. สรา้งเครือข่ายตัวแทนครู ใน
โรงเรียน ท่ีสนับสนุนการ
ประชาสมัพันธ์การส่งเสรมิการออมกับ  
กอช. และแนะน าให้สมัครเป็นสมาชิก 
กอช. 
 
 
 
 
 
 

- 13,570 (สพฐ.) 13,570 - การเสวนา
เรื่องการออม
กับ กอช. ผู้ที่
รับเชิญไม่ได้
เข้าร่วม
เสวนา 
เนื่องจากติด
ราชการ 
 

 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๗๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2 กิจกรรมรณรงค์  

เฝ้าระวังและส่งเสริม
สร้างสรรค ์
วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี 2564 
ภายใต้มาตรการ 
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
กิจกรรม : ประกวด
ผลงานภาพถ่าย 
 

สถานศึกษาในสังกดั 
56 แห่ง  
เข้ารว่มกจิกรรม
รณรงค์การเฝา้ระวัง
และส่งเสรมิ
สรา้งสรรค์วนัวาเลน
ไทน์ ประจ าปี 2564 
 

นักเรียนได้ตระหนักและ
แสดงออกถึงความรักท่ีไม่จ ากัด
รูปแบบอย่างสร้างสรรค์และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มนีักเรียนใน
สังกัด ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าการ
ประกวด จ านวน 47 คน 
คณะกรรมการตดัสินพิจารณาคัดเลือก
ผลงานภาพถ่ายที่สมควรได้รับรางวัล 
จ านวน 6 รางวัล ดังน้ี 
- รางวัลชนะเลิศ นายวรเมธ  สุพร  
รร.ศรีวิไลวิทยา 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
น.ส.โสพิตนภา  เวธติะ รร.ปากคาด
พิทยาคม 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
น.ส.ทิพย์สดุา  ยอดเทพ รร.บึงกาฬ 
- รางวัลชมเชย  จ านวน 3 รางวัล  
นายพรประชา  โสภณั  
รร.วรลาโภนุสรณ ์
นายธีร์รัชต์  ไชยค าภา  
รร.ปากคาดพิทยาคม 
นายนราธิป  นาแฉลม้ 
รร.วังหลวงพิทยาสรรพ ์

 
 

- 5,000 (สพฐ.) 5,000 - 1. คณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งบาง
ท่านไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้
เนื่องจากติด
ภารกิจ 
2.ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการ
ส่งไฟลภ์าพที่มี
ความละเอียดสูง
เกินไปท าให้การ
น าเสนอผลงาน
เกิดความขัดข้อง 
 
 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๗๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ

นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจ
การเล่นกีฬา  
ต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1. นักเรียนแกนน า
โรงเรียนละ 12 คน 
จ านวน 672 คน 
2. ครูที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
จ านวน 56 คน 

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ ที่เข้า
ร่วมโครงการส่งเสรมิสนับสนุน
การออกก าลังกายและกีฬา 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพ
ติดพร้อมท้ังเป็นการสนับสนุน
ความสามารถดา้นกีฬาใน
สถานศึกษาในสังกัด 
 

- มีนักเรียนในสังกัด สพม.เขต 21  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 56 
โรงเรียน ท้ังนี้มีนักเรียนและครูที่
รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาและเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานใน
สังกัด สพม. เขต 21 เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมได้รบัการ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในภาพรวมที่
ดีขึ้น สามารถน าเป็นขยายผลใน
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง และสามารถ
ต่อยอดเป็นนักกีฬาในระดับโรงเรยีน 
ตัวแทนระดับสหวิทยาเขต  
ระดับจังหวดั และระดบัแห่งชาติได้ 
 
 
 
 
 
 

- 150,000 (สพฐ.) 150,000 - 1. ระยะเวลาใน
การเตรียมความ
พร้อมจัดการ
แข่งขันมีน้อย 
กระช้ันชิดเกินไป 
2. ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน
น้อยเกินไป  
การวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีดีพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๗๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 การคัดเลือกโรงเรียน

ตน้แบบลูกเสือระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคายของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปี 2564 

สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย ท่ีมีการ
ด าเนินงานด้าน
กิจกรรมลูกเสือ 
จ านวน ๓๑ 
โรงเรียน 

 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้มีการขับเคลื่อน
การด าเนินงานและส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบและสามารถ
เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือได ้

- สถานศึกษาในสังกัด ยื่นความ
ประสงคร์ับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จ านวน ๓ 
โรงเรียน ดังนี้ 1. รร.น้ าสวยวิทยา  
2. รร.พานพร้าว 3. รร.ถ่อนวิทยา 
- ผลการประเมินคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2564 ดังนี ้
อันดับ 1 รร.พานพร้าว  
คะแนนประเมิน 93.5  
ได้รับรางวัลเกยีรตบิัตรเหรยีญทอง  
อันดับ 2 รร.ถ่อนวิทยา 
คะแนนประเมิน 87 คะแนน  
ได้รับรางวัลเกยีรตบิัตรเหรยีญทอง 
อันดับ 3 รร.น้ าสวยวิทยา 
คะแนนประเมิน 79 คะแนน 
ได้รับรางวัลเกยีรตบิัตรเหรยีญเงิน 

- 5,000 (สพฐ.) 5,000 - 1. สถานศึกษาท่ี
ส่งผลงานเขา้รับ
การคัดเลือกยังมี
ปัญหาในการ
จัดเก็บและท า
เอกสารตามองค์
ประประกอบตาม
ตัวช้ีวัดยังไม่
ครบถ้วนสมบรูณ ์
2. ครผูู้รับผิดชอบ
งานด้านกิจการ
ลูกเสือของ
สถานศึกษายัง
ขาดประสบการณ์
และความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดเตรียมเอกสาร
และข้อมลูส าหรับ
ประกวดแข่งขัน
คัดเลือกโรงเรยีน
ต้นแบบลูกเสือ 
 
 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๗๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ด าเนินการคัดกรอง
คนพิการทาง
การศึกษา ประจ าปี 
2564 

ครูผูผู้้รับผิดชอบ
การคัดกรอง
นักเรียนพิการทาง
การศึกษา  
โรงเรียนละ 12 คน 
รวม 31 คน 
 

โรงเรียนที่จดัการศึกษาเรยีน
รวม สามารถด าเนินการคดั
กรองคนพิการทางการศึกษาได้
ถูกต้อง มีการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)/แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) และรายงานผล
การประเมินตามแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบคุคลได้
ถูกต้อง 

1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 30  คน 
จากเป้าหมาย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.77  
2. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการคัด
กรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา และมีทักษะในการใช้แบบ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ซึง่จะ
ส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษาไดร้ับการรับรองว่า
เป็นคนพิการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของ
คนพิการทางการศึกษาและได้รับสทิธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. สถานศึกษามีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานการคดักรองนักเรยีนพิการ
ทางการศึกษา 
 
 

15,000 - 15,000 - 1. มีผูเ้ข้าร่วม
อบรมไม่ครบ
ตามที่ก าหนด
เนื่องจากโรงเรยีน
ดังกล่าวอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดโควิด 
2. ไมส่ามารถจัด
กิจกรรมบางอย่าง
ได้เนื่อง
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID – 19) 
3. ครูที่เคยผ่าน
รับการอบรมมา
ซ้ า 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6 พัฒนาบุคลากรและ

การสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและ
ต่อต้านสารเสพติดใน
สถานศึกษา     
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าที่
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
27 คน 

บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา และสามารถน าความรู้ 
รูปแบบและกระบวนการใน
การท างานด้วยเทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆ ที่ไดร้ับจากการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
การเรยีนรู้จากองค์กรอื่นมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานการป้องกันสารเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. บุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่าง 
ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และ
มีทักษะ/เทคนิค/กระบวนการขั้นตอน
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายดี
ยิ่งข้ึน 
2. เกิดภาคีเครือข่ายการท างาน
ระหว่างบุคลากร เจ้าหน้าท่ี กลุ่มงาน 
ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน เพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างาน รวมทั้งเกิด
การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากยิ่งข้ึนได ้
4. บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา และสามารถน าความรู้ รูปแบบ
และกระบวนการในการท างานด้วย
เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ท่ีได้รับจากการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และการ
เรียนรูจ้ากองค์กรอื่นมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการท างานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

- 10,880 (สพฐ.) 10,880 - การเดินทางไม่
พร้อมเพียงกัน 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7 โครงการสร้างสื่อ

สร้างสรรคเ์พลง
ขับเคลื่อนนโยบาย
และจุดเน้น "สร้าง
พลัง ด้วยเพลง"      
(รอบ มิวสิค วีดิโอ)  
 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
31 โรงเรียน  

 

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
ตระหนักและเข้าใจนโยบาย
และจุดเน้นในการพัฒนา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนสูม่าตรฐานสากล 
สามารถก าหนดแนวทางเพื่อ
การปฏิบัติและพัฒนางานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  

ก าลังด าเนินการ เนื่องจากโครงการมี
ก าหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ย. 
64 – 10 ต.ค. 64 

- 30,000 (สพฐ.) - - - 

8 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ 

ครูนักเรยีน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 
190 คน 

ครูและนักเรียนไดฝ้ึก
กระบวนการคดิและการ
ท างานเป็นทีม และทักษะการ
สื่อสารผ่านการแสดงออกทาง
สื่อสรา้งสรรค์ โดยใช้ทักษะ
การสื่อสารในศตวรรษท่ี 21  
ผ่านการสร้างสื่อสรา้งสรรค์
ประกอบ MV 

1. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 190 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ ส่วนใหญ่ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการจัดท าสือ่
สร้างสรรค์ และสามารถน าไปปรับใช้ใน
การพัฒนาการจดัท าสื่อในรูปแบบเพลงที่
สะท้อนถึงนโยบายและจดุเน้นในการ
พัฒนาการศึกษาตลอดแนว 
 

- 87,000 (อปท.) 87,000 - ครูที่เข้าร่วมส่วน
หนึ่งเป็นครูที่ไม่ใช่
ครูเอกดนตรี เช่น 
เอกศิลปะ หรือ 
นาฏศิลป์ ซึ่ง
อาจจะไม่ตรง
ประเด็นการอบรม 
ท าให้อาจน า
แนวทางในการ
อบรมไปสานต่อ
ได้ไม่เตม็ที ่
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

โครงการเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใช้
งานระบบเครือข่าย
ภายในส านักงาน 
(Networking-
Coding Team) 
 

บุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานทุกกลุ่มงาน 
และ เจ้าหน้าท่ี
ธุรการกลุม่)  
จ านวน 20 ท่าน 
 

บุคลากรภายในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย (ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานทุกกลุ่มงาน และ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่ม) มีความ
เข้าใจและใช้งานระบบ
สารสนเทศ Cloud Data และ 
Smart Area ที่มีประสิทธิภาพ  
 

บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่ม)  จ านวน 20 ท่าน 
มีความเข้าใจและใช้งานระบบ
สารสนเทศ Cloud Data และ  
Smart Area ที่มีประสิทธิภาพ คดิเป็น
ร้อยละ 100 
 

- 7,400 (สสวท.) 7,400 - อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน มี
สมรรถนะทีต่่ า ท า
ให้การท างานช้า 
ต้องใช้เวลามาก
ขึ้น และส่งผลต่อ
การซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ท าให้
เสียเวลาในการ
ท างาน ท าให้
ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง 
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ส่วนท่ี 4 

ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

*************************************** 
 จากการขับเคลื่อนนโยบายของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย น าสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย และมีผลสะท้อนกลับเป็นผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร        
ที่ประสบความส าเร็จจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในระดับต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ดังนี้ 
  ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน 
  ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
  ผลงานดีเด่นด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

ผลงานนักเรียนดีเด่น 
 

รางวัลเยาวชนดีเด่น  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 13  รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 น.ส.นับทอง  กองสมบัติ ปทุมเทพวิทยาคาร เยาวชนดีเด่น อันดับที่ 1 
2 น.ส.กฤติยา  อาจอักษร ชุมพลโพนพิสัย เยาวชนดีเด่น อันดับที่ 2 

 
 

รางวัลเยาวชนดีเด่น  
ระดับประเทศ 
ตารางที่ 14  รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 น.ส.นับทอง  กองสมบัติ ปทุมเทพวิทยาคาร เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2564  
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รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 15 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2564  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่ ท่าบ่อ ชนะเลิศ 
2 นายสมพร  อดทน วังม่วงพิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 นายภูรินทร์  ไก่แก้ว สังคมวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 2 

 
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประเภทนักเรียน  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตารางที่ 16  รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประเภทนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 ด.ญ. นาริต้า  เพ็งสมภาร สังคมวิทยา รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ขนาดกลาง) ล าดับที่ 1 
2 น.ส.นับทอง  กองสมบัติ ปทุมเทพวิทยาคาร รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ขนาดใหญ่) ล าดับที่ 1 
3 น.ส.พิมมาดา  ค าดี น้ าสวยวิทยา รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดกลาง) ล าดับที่ 1 
4 นายณัฐวุฒิ  ทับสุริ สังคมวิทยา รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดกลาง) ล าดับที่ 2 
5 นายพุฒพงศ์  อุ่นมะดี ปทุมเทพวิทยาคาร รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดใหญ่) ล าดับที่ 1 
6 น.ส.ธีรดา  ราชโยธี ท่าบ่อ รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดใหญ่) ล าดับที่ 2 
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ผลงานผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตารางที่ 17  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1 นายวีรยุทธ  ชานัย ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
2 นายคมสัน  ชัยจักร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

พานพร้าว 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
3 นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ถ่อนวิทยา 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
4 นายสันติ  แซงบุญเรือง ครู รร.ท่าบ่อ ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
5 นายชัชวาล  สาครเสถียร ครู รร.ท่าบ่อ ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
6 น.ส.จิตรามาศ  ค าดีบุญ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
7 น.ส.ยุพิน  ผิวขาว ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
8 นายยุทธพงษ์  คุณานันท์ ครู รร.ถ่อนวิทยา ครูผู้สอน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
9 นายสมชัย  การมาโส ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ

พิทยาคม 
ผู้สนับสนุน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
10 นายนัทธศาสตร์  ลาดเหนือ ครูธุรการโรงเรียนพานพร้าว  

ช่วยราชการ 
ผู้สนับสนุน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
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ระดับจังหวัด 
ตารางที่ 18 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2564 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3 นายคมสัน  ชัยจักร ผู้อ านวยการโรงเรียน

พานพร้าว 
ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
4 นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ

พิเศษ 
สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
5 น.ส.พรรวินท์  หัสด ี นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 
สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
6 นางกาญจนสุดา  ไชยเพช็ร คร ูรร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
7 น.ส.กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ 

หนองคาย 
คร ูรร.เวียงค าวิทยาคาร ครูผู้สอน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ระดับประเทศ 
ตารางที่ 19  รางวัลผู้บรหิาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2564 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 
1 นายเฉลียว  สรสิทธิ ์ ผอ.รร.หนองคายวิทยา

คาร 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

2 นายสุทธิเกียรติ  พันธ์
เสนา 

ผอ.รร.นาดีพิทยาคม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 
เหรียญเงิน) 

3 นายชนาวุธ  ประทุมชาติ ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 
เหรียญทอง) 

4 นายอาทิต  กันธินาม ผอ.รร.กุดบงพิทยาคม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เหรียญทอง) 

5 นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์ รอง ผอ.รร.ชุมพลโพน
พิสัย 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
เหรียญทอง) 

6 นายจตุรงค์  สอดเสน คร ูรร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านวิชาการ เหรียญทอง) 

7 น.ส.กาญจนา  กาลบุตร ครู รร.น้ าสวยวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน) 

8 นางพิทธยาภรณ์  มาตา ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง) 

9 นางรุ่งทิพย์  วงค์ภูมี ครู รร.เวียงค าวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 
เหรียญเงิน) 
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ตารางที่ 19  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

10 น.ส.พรนิภา  ปัญหาไชย ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เหรียญทอง) 

11 นางจิตรามาศ  ค าดีบุญ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน) 

12 นายธนภณ  อุ่นวิเศษ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง) 

13 นางฤทัย  ศรีภูมิ ครู รร.น้ าสวยวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  
ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง) 

14 น.ส.ศุภภา  สุวรรณวงษ ์ ครู รร.ประชาบดี
พิทยาคม 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน) 

15 น.ส.อะธิดา  แสงอรุณ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว  
ด้านวิชาการ เหรียญทอง) 

16 น.ส.พรรวินท์  หัสด ี บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. 
(2) 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 
เหรียญทอง) 

17 น.ส.ลักขณา  คลังแสง ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

18 น.ส.ประภัสรา  ดงจารย ์ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๘๔ 

 

ตารางที่ 19  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

19 น.ส.รุ่งทิพย์  วงค์ภูมี ครู รร.เวียงค าวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง) 

20 น.ส.ยุพิณ  ผิวขาว ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

21 น.ส.จุฑามาศ  นิลวัลย ์ ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง) 

22 นางวรรณภา  ต่อติด ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 
เหรียญทอง) 

23 น.ส.นิลเนตร  นาสมโภชน ์ คร ูรร.น้ าสวยวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้าน
บริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

24 น.ส.ทิพย์สุคนธ์  สมรูป ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง) 

25 นางปนัดดา  เนินนิล ครู รร.ท่าบ่อ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

26 นางกาญจนา  ทองจบ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 เหรียญทอง) 

27 นางกาญจนาสดุา  ไชยเพ็ชร ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๘๕ 

 

ตารางที่ 19  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

28 น.ส.วรัญชรี  มั่นสนธิ์ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน) 

29 นายณัฐพล  หวานเหย ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมฯ เหรียญเงิน) 

30 น.ส.ปานตะวนั  ประวิเศษ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมฯ เหรียญเงิน) 

31 น.ส.กรรณิการ์  มันปาฏิ คร ูรร.พระธาตุบังพวนวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมฯ เหรียญเงิน) 

32 นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมฯ เหรียญเงิน) 

33 น.ส.ธัญญารักษ์  ศรีไสย์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมฯ รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 เหรียญทอง) 

34 น.ส.ทัศนีย์  เสถียร ครู รร.กุดบงพิทยาคม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 
ด้านนวัตกรรมฯ ชนะเลิศเหรียญทอง) 

35 น.ส.กาณต์รวี  รักขพันธ์ 
ณ หนองคาย 

ครู รร.เวียงค าวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านนวัตกรรมฯ เหรียญทอง) 

36 สิบเอกอนุชิต  ราชวงศ ์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้านนวัตกรรมฯ เหรียญทอง) 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๘๖ 

 

ตารางที่ 19  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

37 นางสุวิมล  เศษตะค า ครู ธุรการ รร.กวนวันวิทยา 
ช่วยราชการ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563 (ลูกจ้างยอดเยี่ยม รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 เหรียญทอง) 

38 นายสุริยา  มะโยธี ผอ.รร.โพธิ์ตากพิทยาคม เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  
39 นางอามร  ค าเสมอ ครู รร.ท่าบ่อพิทยาคม เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
40 นางปนัดดา  เนินนิล ครู รร.ท่าบ่อ คุรุสภา  ระดับดี 
41 น.ส.ยุพิณ  ผิวขาว ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย วัฒนคุณาธร 
42 นางกาญจนาสดุา  ไชยเพ็ชร ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูสาขาสังคมดีเด่นมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิ 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทนิติ
บุคคล 

43 นางสมพร  นนทะน า ครู รร.พานพร้าว 1 ปณิธานความดีเพ่ือแม่ เชิดชูคนดีเพ่ือตอบแทนคุณ
แผ่นดิน 

44 นายสุริยา  มะโยธี ผอ.รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
45 นายชนาวุธ  ประทุมชาติ ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
46 นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว รอง ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
47 นายเอื้ออังกูร  ดวงตา ครู รร.พระพุทธบาทวิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
48 น.ส.ณัฐธชิา  ทองยืน ครู รร.พานพร้าว ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
49 น.ส.อรุณศรี  ยศอ่อน ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
50 น.ส.จารุพรรณ  ศรีบุญ ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
51 น.ส.เขมภัทร์ศวันญ์  กุล ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
52 น.ส.วรรณา  สาชนะ ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
53 น.ส.กิ่งเพชร  วันทอง ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
54 น.ส.พิไลวรรณ  สปีระสม ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
55 นางจีระวรรณ  จันทรพรม ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
56 นายบุญน า  กองตุ้น ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
57 นางอรัญญา  สาริกา ครู รร.พระธาตุบังพวนวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
58 นางณธิดา  แสนภูวา ครู รร.ปากสวยพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
59 นายประยุทธ  ดุษฎี ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
60 น.ส.วรวรรณ  สงชุม ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
61 นายวินัส  วินทะไชย์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
62 น.ส.ชุษติมณฑน์  ดวงพิมพ์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
63 น.ส.สุพัตรา  ดีศิลป์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
64 น.ส.กาญจนา  กาลบุตร ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
65 นายสุริยา  พวษ์สุวรรณ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
66 นายอนุภาพ  ดอนเกิด ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
67 นางฤทัย  ศรีภูมิ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
68 น.ส.กุลจิรา  โพธิพรหม ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

69 น.ส.ธัญญารักษ์  ศรีไสย์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
70 นางสุกิตรา  มิตรราช ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
71 นางฐชิารัศม์  อินทรช์ันศรี ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
72 นางศริญญา  ทหารนะ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
73 นางเกษม  พิลาดิษฐ์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
74 นายนัทพงษ์  โคตะมา ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
75 นางกันธิมา  ค าภูแก้ว ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
76 น.ส.ละอองทราย  พาค า ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
77 นางธาริณี  นามแสง ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
78 น.ส.สวุรรณี  ค าเมืองคุณ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
79 น.ส.อภิญญา  น้อยแพง ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
80 น.ส.จุฑามาศ  นิลวัลย ์ ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
81 น.ส.ปานตะวนั  ประวิเศษ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ  

ท านองสรภัญญะ 
82 นายศิริพงษ์  น้อยเสนา ครู รร.หนองคายวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาดีเด่น 
83 นายกิตติชัย  สีทาไข ครู รร.พระพุทธบาท

วิทยาคม 
รางวัลครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน  
ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชนะเลิศระดับประเทศ 

84 น.ส.เพ็ญพักตร์  คณะมะ ครู รร.พระพุทธบาท
วิทยาคม 

รางวัลครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน  
ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชนะเลิศระดับประเทศ 

85 นางสมพร  นนทะน า ครู รร.พานพร้าว รางวัลสุวรรณหงส์ทองค า 
86 นางเบญจพร  ทองแถม ครู รร.โคกคอนวิทยาคม ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ประจ าปี 2563 
87 นายอาทิต  กันธินาม ผอ.รร.กุดบงพิทยาคม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
88 นายสุทธิเมธ  สิงห์ทิศ พนักงานราชการ  

รร.ประชาบดีพิทยาคม 
โครงการ อย.น้อย ประจ าปี 2563 ระดับดี 

89 นางเสาวนีย์  โคตรชมภ ู ครู รร.เดื่อวิทยาคาร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
90 นางปนัดดา  เนินนิล ครู รร.ท่าบ่อ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
91 นายธนากร  สีขาว ครู รร.ท่าบ่อ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
92 น.ส.กนกวรรณ  ถ าวาปี ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
93 น.ส.วันดี  ไชยสุระ ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
94 นางพิชญา  สุวงศ์ ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
95 น.ส.อรุณศรี  ยศอ่อน ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
96 น.ส.อรพิณ  ค ายา ครู รร.กุดบงพิทยาคาร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
97 นางกฤตยาณี  สีสลวย ครู รร.กุดบงพิทยาคาร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
98 น.ส.ปานตะวนั  ประวิเศษ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
99 น.ส.ยุพิณ  ผิวขาว ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๘๘ 

 

ตารางที่ 19  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

100 นางกานต์พิชชา  ปัญญาใส ครู รร.ฝางพิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
101 นางปัญจนา  ปานิเสน ครู รร.พระธาตุบังพวนวทิยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
102 นายก่อวิทย์  วัฒทันติ ครู รร.พระธาตุบังพวนวทิยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
103 นายวิเชียร  เวียงบาล ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
104 นายวีระสันต์  เพิ่มพูน ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
105 นายเอื้ออังกูร  ดวงตา ครู รร.พระพุทธบาทวิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
106 น.ส.กนกวรรณ  ป้องกัน ครู รร.พระพุทธบาทวิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
107 นายสุธา  บกหมื่นไวย ครู รร.พระพุทธบาทวิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
108 น.ส.เบญจมาศ  แจ่มทุ่ง ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
109 นายวุฒิไกร  กุลวงค์ ครู รร.นาหนังพัฒนศึกษา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
110 นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์ ครู รร.นาหนังพัฒนศึกษา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
111 น.ส.อนุสรา  สามหมอ ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
112 น.ส.รสริน  รุ่งกิจธนาสาร ครู รร.ปทุมเทพวิทยาคาร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
113 นางพิทธยาภรณ์  มาตา ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
114 นางสมพร  นนทะน า ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
115 นายบุญน า  กองตุ้น ครู รร.โพธิ์ตากพิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
116 น.ส.สรัลชนา  มีค าแสน ครู รร.กุดบงพิทยาคาร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
117 น.ส.ลดัดาวรรณ  โพธิจันทร ์ ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
118 นายวิษณุ  รักษาพล ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
119 นางพิชญา  สุวงศ์ ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
120 นางเยาวลักษณ์  พรมเนาว ์ ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
121 นางวิญญู  ค าภักดี ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
122 น.ส.พัชรี  สวรรค์วิจิตร ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
123 นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
124 นายอนุภาพ  ดอนเกิด ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
125 น.ส.วันดี  ไชยสุระ ครู รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
126 น.ส.นิลเนตร  นาสมโภช ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
127 นางจันทร์เพ็ญ  ทาแก้ว ครู รร.ฝางพิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
128 นางวราภรณ์  ค าแพงศรี ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
129 น.ส.ธัญญารักษ์  ศรีไสย์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
130 นางศริญญา  ทหารนะ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
131 นางเกษม  พิลาดิษฐ์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
132 น.ส.สุวรรณี  ค าเมืองคุณ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
133 นางกมลทิพย์  คินาพิทย์ ครู รร.พระธาตุบังพวนวทิยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
134 นางเบญจพร  ทองแถม ครู รร.โคกคอนวิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
135 น.ส.มัลธิกา  ใจกว้าง ครู รร.ประชาบดีพิทยาคม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๘๙ 

 

ตารางที่ 19  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

136 นายวินัส  วินทะไชย์ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
137 น.ส.กาญจนา  กาลบุตร ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
138 นายอนุภาพ  ดอนเกิด ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
139 นางฤทัย  ศรีภูมิ ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
140 นายคมสัน  ชัยจักร์ ผอ.รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
141 นายชนาวุธ  ประทุมชาต ิ ผอ.รร.น้ าสวยวิทยา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
142 นางวัชรีพร  ชัยจักร์ รอง ผอ.รร.พานพร้าว ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
143 นางทองประกา  จุลปาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๐ 

 

ผลงานสถานศึกษาดีเดน่ 
 

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณรับรองโรงเรียน อย.น้อย ปี พ.ศ. 2563  
ระดับจังหวดั  
ตารางที่ 20 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัใบประกาศเกียรตคิุณรับรองโรงเรียน อย.น้อย ป ีพ.ศ. 2563  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 ร่มธรรมานุสรณ์ รางวัลใบประกาศเกียรติคุณรับรองโรงเรียน 

อย.น้อย ปี พ.ศ. 2563 ระดับดีเยี่ยม  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย 

2 โคกคอนวิทยาคม รางวัลใบประกาศเกียรติคุณรับรองโรงเรียน 
อย.น้อย ปี พ.ศ. 2563 ระดับดี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย 

3 ชุมพลโพนพิสัย รางวัลใบประกาศเกียรติคุณรับรองโรงเรียน 
อย.น้อย ปี พ.ศ. 2563 ระดับดี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย 

4 ประชาบดีพิทยาคม รางวัลใบประกาศเกียรติคุณรับรองโรงเรียน 
อย.น้อย ปี พ.ศ. 2563 ระดับดี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย 

 
รางวลัโรงเรียนตน้แบบการสร้างจิตส านึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าป ี2564  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 21 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
      ประจ าป ี2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 ชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร

จัดการขยะในสถานศึกษา (ชนะเลิศ ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

2 เวียงค าวิทยาคาร โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา  
(รองชนะเลิศอันดับ 1) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

3 พระธาตุบังพวนวิทยา โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา  
(รองชนะเลิศอันดับ 2) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

4 พานพร้าว โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา (ชมเชย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

5 ค่ายบกหวานวิทยา โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา (ชมเชย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

6 ถ่อนวิทยา โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา (ชมเชย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๑ 

 

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2564  
ระดับจังหวดั 
ตารางที ่22 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าป ี2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 พระพุทธบาทวิทยาคม รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 

ปีที่ 5 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดหนองคาย 

2 พานพร้าว รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 
ปีที่ 3 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดหนองคาย 

3 พระธาตุบังพวนวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 
ปีที่ 1 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดหนองคาย 

4 เวียงค าวิทยาคาร รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 
ปีที ่1 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดหนองคาย 

5 สังคมวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 
ปีที่ 1 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดหนองคาย 

6 น้ าสวยวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 
รางวัลชมเชย 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดหนองคาย 

 

 
 

รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2564  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที ่23 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัโรงเรยีนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าป ี2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 น้ าสวยวิทยา รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

ประจ าปี 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๒ 

 

รางวัลโครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยคุลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับจังหวดัหนองคาย  
ตารางที ่24 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
                 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 วังม่วงพิทยาคม ผลงานดีเด่น ระดับทอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
2 ชุมพลโพนพิสัย ผลงานดีเด่น ระดับเงิน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
3 กุดบงพิทยาคาร ผลงานดีเด่น ระดับทองแดง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

 

รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2564  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 25 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัโรงเรยีนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ประจ าป ี2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 พานพร้าว อันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
2 ถ่อนวิทยา อันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
3 น้ าสวยวิทยา อันดับ 3 เกียรติบัตรเหรียญเงิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2564  
ระดับประเทศ 
ตารางที่ 26 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัโรงเรยีนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ประจ าป ี2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 พานพร้าว โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๓ 

 

รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด ประจ าปี 2564  
ระดับจังหวดั 
ตารางที่ 27 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ยวุกาชาดต้นแบบ ประจ าปี 2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 พานพร้าว รองชนะเลิศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

 
รางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564  
ระดับจังหวดั 
ตารางที่ 28 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น รางวลัการประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 เดื่อวิทยาคาร ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

รางวัลรองชนะเลิศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

2 สังคมวิทยา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
รางวัลชมเชย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

3 สังคมวิทยา ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
รางวัลรองชนะเลิศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๔ 

 

 
ผลงานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาดีเด่น 

 
การประเมินการบริหารจดัการทั่วไปของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาหนองคาย  
ประจ าปี 2564 
ตารางท่ี 29 ผลการประเมินการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

 ผลการประเมิน 2560 2561 2562 2563 2564 

กพร. 3.84 4.32 4.51 
ระดับคุณภาพ 

3.91 
ระดับมาตรฐาน 

ขั้นสูง 

- 

มาตรฐานเขต -- ด ี ดีมาก ดีมาก - 

กลยุทธ์ 2.44 1.53 4.45 
ดีเยี่ยม 

3.60 
ดีมาก 

- 

คุณธรรมและความโปร่งใส 75.71  86.73 84.96 79.58 89.39 (A)  

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(KRS: KPI Report System)  
ตารางที่ 30 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ล าดับที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนน ร้อยละ ระดับ 

21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย 

3.90511 78.10 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๕ 

 

การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตารางท่ี 31 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
      ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๖ 

 

 
 

 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวม        
มีคะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” โดยภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนรวมมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีคะแนนรวมมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” และ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มีคะแนนรวมมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ 
“ดี” ตามล าดับ 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๗ 

 

การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตารางที่ 32 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่  
     การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๘ 

 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยภาพรวมของการประเมินผลตามระดับดีมาก มีระดับคะแนน 3.60 โดยภาพรวมนโยบายที่ 5 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพ 5.00 (ดีเยี่ยม) นโยบายที่ 1 ด้านการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ มีระดับคุณภาพ 4.50 (ดีเยี่ยม) นโยบายที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีระดับ
คุณภาพ 4.00 (ดีมาก) นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มีระดับคุณภาพ 
3.50 (ดีมาก) นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีระดับคุณภาพ 3.00 (ดี) 
และนโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีระดับคุณภาพ 1.00 
(ปรับปรุง) ตามล าดับ  



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๙๙ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตารางที่ 33 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
      (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 สรุปผลการประเมิน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีคะแนนการประเมินรวม 89.39 ระดับ A ผลการประเมิน คือ ผ่าน อยู่ในล าดับที่ 
179 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๐๐ 

 

การประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้เข้าร่วมการประเมินส านักงานสีเขียว โดยด าเนิน
กิจกรรม และมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 1) มุ่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2) บุคลากรร่วมมือกันรักษาความสะอาดให้ส านักงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือคุณภาพของชีวิต 
และสุขภาพอนามัยที่ดี 
 3) ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 4) ลดของเสียและมลพิษอ่ืนๆ จากส านักงาน และก าจัดของเสียอย่างถูกต้อง 
 5) เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการด าเนินงานภายในส านักงาน 
 7) สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากร และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบถึงความมุ่งม่ันในการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของส านักงาน 
 8) ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการประเมินสานักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้รับการประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 
ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) 
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ภาคผนวก 
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โครงการ   ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่   
2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารโครงการทุกโครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
จ าเป็นจะต้องมีการติดตามประเมินผล เพ่ือทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รองรับการ
ตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และช่วยให้ฝ่ายบริหารได้มีข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1). บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ  
ความสอดคล้องโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การติดตามและประเมินผล ของโครงการ จ าเป็นที่
จะต้องมีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น การติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน ทาง Google 
From เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรายงานผล และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 56 
โรงเรียน และสามารถรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ขาติ 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ความสอดคล้องโครงการกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เป็นส่วนส าคัญของการบริหารโครงการอย่างยิ่ง และมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อความสอดคล้องกับการรายงานผลของหน่วยงานต้นสังกัด  
ตัวช้ีวัดของแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : โรงเรียนในสังกัด จ านวน 56 โรงเรียน และสามารถรายงานผล
การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานใช้ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัด: สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 56 
โรงเรียน และสามารถรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
องค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย : แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
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สอดคล้องแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน  
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป (3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน มีผลสัมฤทธิ์สูง 2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
กิจกรรม การจัดระบบบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค 
เป้าหมายกิจกรรม พัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 :  
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ - พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ 
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.หนูดาว  บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นพันธกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหาร   
ทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือ  
การตรวจสอบการท างานและก ากับการปฏิบัติ (Checking and directing actions) โดยการติดตามตรวจสอบและ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริงแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้ก าหนด
ไว้ แล้วก าหนดวิธีด าเนินการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนส าคัญของการบริหารโครงการอย่างยิ่ง ข้อมูลที่จะใช้ในการรายงานของ
โครงการแสดงถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง
วิธีการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
ที่มีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  น ามาซึ่งการตรวจสอบและ
ประเมินการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  ส่งผลให้มีข้อมูล (Record) หรือการรายงาน (Report) เพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่างานที่ก าลังปฏิบัติอยู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่  สมควรด าเนินการต่อ
หรือแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป ตลอดจนผลการประเมินสามารถมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีเป็นต้นแบบ 
และมีบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าโครงการติดตาม
และรายงานผลของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑, สถานศึกษาในสังกัด และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.๒ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ใน
การก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือและวิธีการที่มีคุณภาพ  
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๓. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 56 โรงเรียน  
 2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 64 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สามารถรายงานผลการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้
ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4. วิธีการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก ากับ ติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  
- ประชุมพิจารณารายงานผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน  

เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

21 

หนูดาว  
บุญจันทร์ 

2 งานการตรวจราชการ 
1) การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
2) การตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  
- ประชุมพิจารณารายงานผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ม.ค. 64 – 
30 ก.ย. 64 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

21 

หนูดาว  
บุญจันทร์ 

3 การก ากับ ติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 64 – 
เม.ย. 64 
ส.ค. 64 – 
ก.ย. 64 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

21 

หนูดาว  
บุญจันทร์ 
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๕. ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64 
6. งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  6.1 งบประมาณจาก สพม.21   จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 6.2 งบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จ านวน .............-.............. บาท (................................) 
 6.3 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น โปรดระบุ........................ จ านวน ..............-................... บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  150,000  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การก ากับ ติดตาม การรายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการก ากับติดตาม    
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม  จ านวน 2 วนั 
(ครั้งละ1วัน) (190*64*2)=24,320บาท 
ครั้งที่ 1  (รายงานไตรมาส 3 ) กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 2  (รายงานไตรมาส 4) กันยายน 2564  
3. รับการติดตาม การด าเนินงานการ (เชิงประจักษ์) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx100คนx2ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35x100คนx4ครั้ง) 
- ค่าจัดท าเอกสารรายงานฯ (30เล่มๆละ200บาท) 
- ค่าตกแต่งสถานที่รับการติดตาม (เชิงประจักษ์) 
 กิจกรรมที่ 2 งานการตรวจราชการ 
1) การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบตรวจราชการ 
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx20คนx2ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35บาทx20คนx4ครั้ง) 
2) การตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
(1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดการตรวจราชการ 
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx40คนx1ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35บาทx40คนx2ครั้ง) 
(2) ประชุมเตรียมพร้อมและรับการตรวจราชการ 
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx70คนx2ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35บาทx70คนx4ครั้ง) 
- ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ 
(20เล่มๆละ200บาท) 
- ค่าตกแต่งจัดสถานที่เพ่ือรับการตรวจราชการ 

75,100 
 
 
 

24,320 
 
 
 
 

50,780 
 
 
 
 

50,700 
 

7,600 
 
 
 
 

7,600 
 
 

35,500 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24,320 
 
 
 
 

24,000 
14,000 
6,000 
6,780 

 
 
 

4,800 
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4,800 
2,800 

 
16,800 
9,800 
4,000 

 
4,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๐๖ 

 

 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 
กิจกรรมที่ 4 การก ากับ ติดตาม การรายงาน 
ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx40คนx1ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx40คนx2ครั้ง) 
2) ประชุมพิจารณาผลการรายงานและรูปเล่มรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx40คนx1ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx40คนx2ครั้ง) 
- ค่าจัดท าเอกสารรายงานฯ 30เล่มๆละ300บาท 
 
 

 
24,200 

 
 
 

7,600 
 
 

16,600 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4,800 
2,800 

 
 

4,800 
2,800 
9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 150,000 - 150,000  
 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1) การรายงานผลการด าเนินงานและการเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกัน และส่วนใหญ่บุคลากรที่รับผิดชอบ
จะด าเนินการายงานผลช่วงระยะเวลาสุดท้าย ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2) การก าหนดขั้นตอนการพิจารณาผลการรายงานของคณะผู้บริหารมีความล่าช้า และไม่ทันต่อก าหนด
ระยะเวลาที่ส่วนกลางก าหนด  
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) บุคลากรที่รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานต้องศึกษาเครื่องมือที่ส่วนกลางก าหนดและจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 2) จัดประชุมการพิจารณาผลการรายงานของคณะผู้บริหารขึ้นเอง โดยไม่ต้องร่วมกับการประชุมเรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๐๗ 

 

 
 

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ประสิทธิภาพในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 
๒. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ และ
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 
๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
๔. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

- สังเกต/สอบถาม  - แบบติดตาม ประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- แบบตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ หน่วยงานมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และมีความพร้อมใน
การด าเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 9.2 ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน สถานศึกษา และเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้การด าเนินงานจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถน าผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการวางแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
 

 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๐๘ 

 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๐๙ 

 

 

 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๐ 

 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๒ 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ที่ -          วันที ่   7  กันยายน  ๒๕64 

เรื่อง    การส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม   
ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้วางแผนด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย นั้น 

 

ข้อเท็จจริง  
  กลุ่มนโยบายและแผน ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ได้ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการส่งรายงานผลโครงการ   
ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสามารถจัดส่งได้ที่ E-mail : ilovefamily2530@gmail.com 
(นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์) เพ่ือท าการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
เห็นควร – แจ้ง รอง ผอ.สพม.นค ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน และผู้ที่รับผิดชอบโครงการทราบ 

พร้อมทั้งด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๓ 

 

แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   

----------------------------- 
1. ชื่อโครงการ…………............................................................................................................................... ................. 
2. กลยุทธ์ สพม. นค ข้อที่ ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................. ...................................................................................................................  
      4.2 เชิงคุณภาพ 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
5. ระยะเวลาด าเนินการ ............................................................................................................................................ 
6. วิธีด าเนินการ/กระบวนการ
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
7. งบประมาณที่ได้รับ...................................บาท ใช้งบประมาณ ......................บาท คงเหลือ ....................... บาท 
     งบประมาณจาก สพฐ...................... บาท   งบประมาณจากองค์กร/หน่วยงานราชการอ่ืน..............บาท 
     งบประมาณจาก อปท. ................... บาท   งบประมาณจากบุคคล/องค์กรเอกชน...........................บาท 
      ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผลการด าเนินการ 
............................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. .......................................................................................  
9. ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
10. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
11. ภาพกิจกรรม  
 
 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน 
               (...........................................) 
                                                            ต าแหน่ง......................................... 
                                                                      ........../................../........ 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๔ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ที่ -          วันที ่   13  กันยายน  ๒๕64 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม   
ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้ด าเนินการโครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดวันประชุม
เพ่ือจัดท ารายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. การประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. -16.30 น.  
    ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สพม.นค 
2. การประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2564 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 28 กันยายน 2564  
    เวลา 09.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สพม.นค 
3. การประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. -16.30 น.  
    ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สพม.นค 
 

ข้อเท็จจริง  
  กลุ่มนโยบายและแผน จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุม ตามก าหนดระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควร  
1. แจ้ง รอง ผอ.สพม.นค ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน ทราบและเข้าร่วมประชุม ตาม

ก าหนดระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น  
2. แจ้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทราบและเข้าร่วมประชุม ตามก าหนดระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อม
เพรียงกัน 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๕ 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ที่ -          วันที ่   21  กันยายน  ๒๕64 

เรื่อง    การจัดท าและสง่รายงานผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม   
ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2564              
ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยมติที่ประชุม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ     
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รูปแบบที่ 1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มของกลุ่มนโยบายและแผน       
ที่จัดส่งให้ทาง Smart Area (ไปรษณีย์) วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.59 น. 

2. รูปแบบที่ 2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม  
 

ข้อเท็จจริง  
  กลุ่มนโยบายและแผน ขอให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ทั้ง 2 รูปแบบ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  - รูปแบบที่ 1 จัดส่งเป็นรูปแบบไฟล์ Word, PDF และสามารถจัดส่งได้ที่ E-mail : ilovefamily2530@gmail.com   
หรือช่องทาง Line (นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  
  - รูปแบบที่ 2 จัดส่งเป็นรูปแบบไฟล์ Word, PDF และสามารถจัดส่งได้ที่ E-mail : ilovefamily2530@gmail.com 
หรือช่องทาง Line และส่งเป็นรูปเล่มโดยตรงที่ (นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  
   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
เห็นควร – แจ้ง รอง ผอ.สพม.นค ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน และผู้ที่รับผิดชอบโครงการทราบ 

พร้อมทั้งด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๖ 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๗ 

 

ระเบียบวาระ  
การประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564   

ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
------------------------------------------------------------------ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................. ...................... 
 1.2............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................... ................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
1) รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 - โครงการที่ด าเนินการ รายงานผลเสร็จเรียบร้อย    จ านวน 18 โครงการ 
 - โครงการที่ด าเนินการ คงเหลือรายงานผล    จ านวน 26 โครงการ 
 - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ 
 - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
         จ ำนวน   7 โครงกำร 
 - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ      จ านวน   3 โครงการ 
 - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากน างบประมาณไปใช้ร่วมกับโครงการอ่ืน 
         จ านวน   3 โครงการ 
 - โครงการที่ด าเนินการ (งบประจ า)     จ านวน   2 โครงการ 
              รวมทั้งสิ้น  จ านวน 71 โครงการ  
มติที่ประชุม  
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
2) การน าเสนอรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มติที่ประชุม  
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน
5.1............................................................................................................................. ................................................ 
5.2............................................................................... ..............................................................................................  
 

เลิกประชุม เวลา ...................... น. 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๘ 

 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๑๙ 

 

 
 
 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๐ 

 

 
 
 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๑ 

 

 
 
 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๒ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564   

ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
------------------------------------------------------------------ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..................................................................................................................  
 1.2............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .......................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 
  
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 
3.1 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 71 โครงการ  

 3.2 การน าเสนอรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1) นายกานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้มอบหมาย
ให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น าเสนอรายงานผล       
การด าเนินงานโครงการ และชี้แจงกรณีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องมาจากสาเหตุอะไร พร้อมทั้งระบุปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 2) การส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ก าหนดรูปแบบการส่งรายงานผลการด าเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  2.2.1) การรายงานผลแบบหน้าเดียว (กลุ่มนโยบายและแผน) 
  2.2.2) การายงานผลเป็นรูปเล่ม (ผอ.สพม.นค) 
 ก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ทั้ง 2 รูปแบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม : 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
4.1 การจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้ก าหนดรูปแบบเนื้อหาในรูปเล่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 2) ค าน า 
 3) สารบัญ 
 4) สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
 5) ส่วนที่ 1 บทน า 

/6) ส่วนที่ 2 เอกสาร... 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๓ 

 

 6) ส่วนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7) ส่วนที่ 3 วิธีด าเนินการ 
 8) ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
 9) ส่วนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน 
 10) เอกสารอ้างอิง 
 11) ภาคผนวก 
 

มติที่ประชุม  
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  
 
4.2 ก าหนดการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1) ให้ส่ง ร่างรายงานที่ ผอ.สพม.หนองคาย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ยังไม่ต้องเข้าเล่ม/ใช้คลิปด าหนีบ
เพ่ือแก้ไข) 
 2) ให้จัดท ารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม  
  - เล่มที่ 1 ส าหรับเจ้าของโครงการ 
  - เล่มที่ 2 ส าหรับมอบ ผอ.กลุ่ม 
  - เล่มที่ 3 ส าหรับเก็บที่กลุ่มนโยบายและแผน 
 

มติที่ประชุม  
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน
5.1............................................................................................................................. ................................................ 
5.2............................................................................................................................. ................................................ 
 

เลิกประชุม เวลา ...................... น. 
 
 

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



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๔ 

 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๕ 

 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๖ 

 

 
 
 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า ๑๒๗ 
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คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 

 
 

     นายกานนท์  แสนเภา     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
      

  
 

 นางศรีประภา  สีหไตร     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางชนานันท์  สุคันธา     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางสิริมา  สอนค าหาญ    ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางปทิตตา  พวงปัญญา    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นายชานนท์  ค าจันทร์     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางมณฑา  อาสนชัย     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
นายนริศ  มงคล     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางพิมลนาฏ  ย่ิงยง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายกิตติรงค์  บุญคง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 

      
 นางศรีประภา  สีหไตร       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
 นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       
    นางดิศราภร  คุรุอังกูร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นายอนุสรณ์  จันทะนุช   พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  
  
 นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

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

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

เรียบเรียงเอกสาร/พิมพ์/จัดท ารูปเล่ม 

ฝ่ายเลขานุการ 
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