
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน 
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นายวรรณสิทธ์ิ  ค าเพราะ 
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นายจรีะศกัดิ ์  ภาระเวช 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  2 

นายอตศิกัดิ ์ ไนยะกูล 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 

นายคชาภฎั  จูมผา 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 

นายทองศร ี โพธิท์อง 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 

นายวนิจิ  วงศ์ทอง 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 
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ผูอ้ านวยการกลุ่ม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  2 

นายทว ี แพงศร ี
ผูอ้ านวยการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล 

การจดัการศกึษา 

นางสาวติร ี   บุญลน้ 
ผูอ้ านวยการกลุม่ส่งเสรมิการจดัการศกึษา 

นางสมใจ  ม ิง่ไชย 
ผูอ้ านวยการกลุม่นโยบายและแผน 

นางอนุชติา  ภาระเวช 
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นายพษิณุ   มูลสาร 
ปฏบิตัหินา้ท ีผู่อ้ านวยการกลุม่ส่งเสรมิ
การศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 และการสือ่สาร 

นางยุภาพรรณ  ศรบุีระ 
ปฏบิตัหินา้ท ีผู่อ้ านวยการกลุม่

บรหิารงานบุคคล 

นางสาวจงักร  จตุเทน 
ปฏบิตัหินา้ท ีผู่อ้ านวยกลุม่พฒันาครู 

 และบุคลากรทางการศกึษา 

นางสาววนัเพญ็  อ่อนแก้ว 
 ปฏบิตัหินา้ท ี ่ผูอ้ านวยการกลุม่

บรหิารงานการเงนิ 
และสนิทรพัย์ 

นางสาวประยูร  เรอืงศร ี
ผูอ้ านวยการกลุม่อ านวยการ 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต 2 

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

กลุ่ม 
บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย ์

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2     

ตั้งอยู่ที่ ถนนวารีราชเดช   ต าบลกุดชุม    อ าเภอกุดชุม    จังหวัด

ยโสธร  เป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ขึ้นตรงต่อส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย (อนุบาล)  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ให้แก่

ประชากรวัยเรียนใน  5 อ าเภอ คือ อ าเภอป่าติ้ว  อ าเภอเลิงนกทา 

อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอกุดชุม  และ อ าเภอทรายมูล และมีอาณา

เขตติดต่อ  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดอ าเภอนิคมค าสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 

 ทิศตะวันออก  ติดอ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ทิศใต้   ติดอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

 ทิศตะวันตก    ติดอ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 185 โรงเรียน   2 สาขา สถานศึกษาที่ 
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  48  แห่ง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 127  โรงเรียน 

 

 

 

                      
 

 

ที ่ อ าเภอ 
รวม 

 
1 ทรายมลู 174 
2 กุดชุม 406 
3 ป่าติ้ว 217 

4 เลิงนกทา 562 
5 ไทยเจริญ 167 

รวม 1,526 

 

 

ท่ี 

 

อ าเภอ 

สังกัด  

รวม สพป. 

โรงเรียน สาขา 

1 ทรายมูล 24 - 24 

2 กุดชุม 48 1 49 

3 ป่าติ้ว 30 - 30 

4 เลิงนกทา 60 - 60 

5 ไทยเจริญ 23 1 24 

รวม 185 2 187 
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ที ่ อ าเภอ 
ระดับชั้น 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 ทรายมูล 400 1,466 182 2,048 
2 กุดชุม 1,309 3,698 633 5,640 

3 ป่าติ้ว 592 1,715 308 2,615 
4 เลิงนกทา 1,693 4,922 1,017 7,632 
5 ไทยเจริญ 404 1,321 222 1,947 

รวม 4,398 13,122 2,362 19,882 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   จัดการศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

   

 
 
วิสัยทัศน์(VISION) 
  
   
  “ 
       
  
      

  

(MISSiON)  
  
 

           1 .สง่เสริมและสนบัสนนุให้หนว่ยงานการศกึษาในสงักดัทกุระดบัเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ 
           2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชากรวยัเรียนทกุคน ได้รับการศกึษาอยา่งทัว่ถงึมคีณุภาพและได้มาตรฐาน 
           3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนทกุคน มีความรู้ คูค่ณุธรรม จริยธรรม มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์       
               ตามหลกัสตูรและคา่นยิมหลกัของคนไทย  
           4. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเน้นการมีสว่นร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบตอ่      
               คณุภาพการศกึษาและบรูณาการในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วถีิอีสาน ตามหลกัปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียง 

(GOALS)

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : PLC) 

3. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
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องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน  ทุกคนตรวจสอบได้ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 
หลักของคนไทย  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และตามหลักธรรมาภิบาล 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ครูและบุคลกรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และ 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
                  ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                  ในการจัดการศึกษา 
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1.ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2559 – 2560 ดังนี้ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

 

 

2558(O-Net) 2559(O-Net) 2560(O-Net) 
ภาษาไทย 45.55 49.65 42.42 
คณิตศาสตร์ 36.47 34.64 32.87 
วิทยาศาสตร์ 39.27 37.71 36.38 
ภาษาอังกฤษ 33.08 27.90 30.39 
สังคมศึกษา 43.30 41.79  
 

560 

 

2558(O-Net) 2559(O-Net) 2560(O-Net) 
ภาษาไทย 40.42 42.21 45.60 

คณิตศาสตร์ 42.27 23.89 23.05 

วิทยาศาสตร์ 25.99 32.53 30.87 

ภาษาอังกฤษ 26.75 26.99 28.22 

สังคมศึกษา 33.79 45.19  

ทักษะที่ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ของผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลตา่ง 
+/- 

ด้านความสามารถทางภาษา 45.25 47.48 +2.23 
ด้านค านวณ 32.22 33.46 +1.24 
ด้านการใช้เหตผุล 46.82 40.69 -6.13 

เฉลี่ยรวม 41.44 40.55 -0.89 
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2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
         

ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น 
ห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง  มีเด็กออกกลางคันร้อยละ 0.02 

3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.1 การกระจายอ านาจจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 
 3.2 การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 
 3.3 การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ
นักเรียน 
 3.4 โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส าคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 

แนวทางการพฒันาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
1. การเพิม่โอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน 

1.1  พัฒนาฐานข้อมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเข้าเรียน ประสานความร่วมมือกับ  
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2  สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

1.3  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
1.4  จัดท าเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืนที่มีเขตบริการต่อต่อ 

กันและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
1.5  จัดท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาในการศึกษาในระบบ 
1.6  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

2. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ให้สูงขึ้น 
2.2  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3  ส่งเสริมและร่วมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
2.4  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนด้านวิชาการ 
2.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 1 คน / 1 นวัตกรรม / 1 ปี 

การศึกษา 
2.6  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
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3. การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

3.1  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
3.3  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐาน 

วิชาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4  เสริมสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
3.5  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน 
3.๖  สร้างขวัญและก าลังใจ ความก้าวหน้า และความม่ันคงในวิชาชีพ 

4. การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล ในการบริหารงาน 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเน้นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

4.2  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน และศูนย์วิชาการชุมชน 
4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กร 

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน จัดการศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

5.1  สร้างกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่าและตรวจสอบได้ และเป็นไป 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.3  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกด้านที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

5.4  สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ ประกวดโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามูลนิธิเปรม
ติณ สู ล า น น ท์  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๓๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัด 

การศึกษา 

๒ พุทธบุตร - - ๒๑๕,๓๐๐ กลุ่มส่งเสริม 
การจัด 

การศึกษา 
 รวม ๓๐,๐๐๐ - ๒๑๕,๓๐๐  
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โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี 

การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางขวัญจิตต์  อังกระโทก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เป้าหมาย 
            ๑  เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
จ านวน ๑๘๗  โรงเรียน  (สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘๗ แห่ง) 

            ๒  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒  พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 - จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยประกวด 

นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับละจ านวน ๑ โครงงาน 
สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) 
ส่งผลงานเข้าประกวด 

 - โครงงานนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการคัดเลือกในระดับ
จังหวัด ระดับรอบแบ่งกลุ่ม และระดับภาค๕. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน  ระดับเขตพ้ืนที่ 
งบประมาณ  จ านวน   ๓๐,๐๐๐   บาท        
 

ผลการด าเนินงาน 
๑  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ด าเนินกิจกรรม 

เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน  ได้น าหลักวิชา ประสบการณ์  และจินตนาการ  ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอา
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒  มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิด 
ความภาคภูมิใจในผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ๓  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
  ๔  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย 
  ๕  ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังคม 
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โครงการพุทธบุตร 
ผู้รับผิดชอบ นางแก้ว  ฉัตรจอหอ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  ถึง  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 

๑  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ จ านวน  ๓๒๐  คน ของโรงเรียนในสังกัด 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ๒  เชิงคุณภาพ 
 - ผู้ เ รียนร้อยละ ๘๐ น าหลักธรรมและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต มีจิตสาธารณะ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีภูมิคุ้มกันอบายมุขและกระแสวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๑.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-การนั่งสมาธิก่อนเรียน 
-การสวดมนต์ไหว้พระ 
 
-การท าบุญตักบาตร 
-ใส่ชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
-แบ่งกลุ่มท าความสะอาด(พ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วย
เพ่ือน) 
-กิจกรรมครูรับไหว้นักเรียน,น้องไหว้พ่ี,พ่ีรับไหว้
น้อง,เพ่ือนไหว้เพื่อน 

 
-ทุกวันเปิดเรียน 
-ก่อนเข้าเรียนและหลัง
เลิกเรียน 
-ในช่วงเข้าพรรษา 
-สัปดาห์ละ ๑ วัน 
-ทุกวันศุกร์ 
-ทุกวันเปิดเรียน 

 

๒.ส่ง เสริมพุทธบุตรน้อยเข้ารับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ในภาคเรียนแรกของปี
การศึกษา 

ภาค เ รี ย นแ รกข อ ง ปี
การศึกษา 
 

สถานศึกษา 
แ ล ะ ก ลุ่ ม
เครือข่ายฯ 

 

งบประมาณ    ๒๑๕,๓๐๐ บาท 
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ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐ ได้น าหลักธรรมและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต และมีจิตสาธารณะ 
  - นักเรียนที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
  - นักเรียนที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐ มีความตระหนัก รู้คุณค่าตนเอง ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้น า 

- ผู้เรียนน าหลักธรรมและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต
และมีจิตสาธารณะ 
  - ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  - ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
  - นักเรียนสามารถเอาชนะยาเสพติดและอบายมุข 
  - ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
     ในการแข่งขัน 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและการจัด  
การเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ ส่งเสริมสนับสนุนการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๖๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ แข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ ๖๗/ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๒๗๖,๕๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การน ารูปแบบการใช้งาน
โปรแกรมระบบบริหารจัด
สอบ (NT ACCESS) ระดับ
โรงเรียน การศึกษา ๒๕๖๐ 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๖๐,๗๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
     ในการแข่งขัน (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๖ เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๕๑๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

7 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
ปีการศึกษา 2560 

- - 950,080 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
 รวมงบประมาณ ๑,๐๕๗,๒๐๐ - 950,080  
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โครงการการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุจิตรา   ทาลีราช   และนางสมจิตต์  รวมแก้ว  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                การจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. อบรมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ๆ ละ ๙ คน (แยกเป็นระดับชั้น

อนุบาล ๓ คน ระดับชั้นประถมศึกษา ๓ คน และมัธยมศึกษา ๓ คน) รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จ านวน ๑๕๓ 
คน จาก ๑๗ กลุ่มเครือข่ายๆ ละ ๙ คน     
 ๒. โรงเรียนในสังกัด สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          เชิงคุณภาพ 
 ๑. โรงเรียนในสังกัด มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตลอด
ทั้งนโยบาย/จุดเน้น ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
กิจกรรมและการด าเนินงาน  
  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ๒๕๕๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒๕๖๐ และนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

เมษายน  ๒๕๖๑ 
ถึง  

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

นางสาวสุจิตรา ทาลีราช 
นางสมจิตต์  รวมแก้ว 
ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย 

๒. นิเทศ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน  
 ๒.๑ การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน 
 ๒.๒ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”   

มิถุนายน ๒๕๖๑     
ถึง 

 มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ศึกษานิเทศก์ 
ประจ าเครือข่าย 
คณะกรรมการนิเทศฯ 
 



 

 

22 

งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐บาท   
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจจุดเน้นในการปฏิรูปหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            ๒. สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและกรอบหลักสูตรระดับชาติ  
  ๓. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๔. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และ   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
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โครงการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 
ผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑.  ด้านคุณภาพ 
    - ครูครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ       
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 

 ๒.  ด้านปริมาณ   
              -  ครูผู้สอนโรงเรียนละ๑คน รวม ๑๘๕ คน  
              -  คณะกรรมการ จ านวน  ๒๐  คน 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 ๑. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการอ่านออกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๒. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลข้อสอบกลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 
 ๓. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 
 ๔. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ Pre O-NET 
 ๕. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ O-NET 
 ๖. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
 ๗. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐    บาท   

 

ผลการด าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ    

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ นายทวี  แพงศรี  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 จัดท างานวิจัย R๒R  จ านวน   ๓  เรื่อง 
                   เชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยด าเนินการถูกต้องตามหลักการวิจัยและสามารถเป็นสารสนเทศได้ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 ๑  ก าหนดโจทย์การวิจัย 
 ๒  ก าหนดผู้วิจัยพร้อมให้ความรู้ 
 ๓  ด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย  R๒R 
 ๔  ผลลัพธ์ของงานวิจัย 
 ๕  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๖  สรุปและจัดท าเป็นรูปเล่มน าเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวต่อไป 
งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐   บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒  สามารถพัฒนางาน
ประจ าตามแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
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โครงการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งที ่๖๗/ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ นายบุญส่ง  สีลา   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
               การจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ โรง ๑๗ กลุ่มเครือจ่าย ส่งเสริม
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เต็มศักยภาพ 
  ๒ .  นั ก เ รี ย นที่ เ ป็ น ตั ว แทน เ ข้ า แข่ ง ขั น  ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า  ร ะดั บภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขัน 
  ๒. ค้นหาแวว สถานศึกษา วิเคราะห์ คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้อง    
กับแต่ละกิจกรรม 

          ๓. จัดหาสื่อ นวัตกรรม ออกแบบจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษในแต่ละกิจกรรม   
ให้เต็มศักยภาพ 
  ๔. กลุ่มเครือข่าย ด าเนินการคัดกรองประเมินการแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ
ตัวแทนแข้งแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕. นิเทศตามช่วยเหลือแนะน า การจัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเติมเต็มนักเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ                     
ให้มีความสามารถตามหลักเกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการน ารูปแบบการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัด

สอบ (NT ACCESS) ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

สพป.ยโสธรเขต ๒ 
ผู้รับผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑.  ด้านคุณภาพ 
  ครูสามารถเตรียมการความพร้อมในการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับนานาชาติ (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้น ป. ๑ 
  ๒.  ด้านปริมาณ 
 ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๘๕ คน 
 

กิจกรรมและการด าเนินการ  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  ๑.บรรยาย การใช้งานระบบบริหารจัดการสอบ(NT ACCESS) 

๒.ปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการสอบ (NT ACCESS) 
๓. ปฏิบัติการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
๔. ปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

 

งบประมาณ  ๖๐,๗๐๐ บาท  

ผลการด าเนินงาน 
  ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับ
นานาชาติ (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้น ป. ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาพฒันาการจัดการเรียนรู้ 

สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ นายทวี  แพงศรี  นายบุญส่ง  ลีลา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
  ๑ เชิงปริมาณ 
 ๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัด  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนา 
 ๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนา 
  ๒ เชิงคุณภาพ 
 ๒.๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และด าเนินการจัดการเรียนรู้ในลักษณะค่ายวิชาการ  ที่ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๒.๒ ผลการประเมินระดับชาติ O-NET,NT ทางการเรียน วิชาหลักของนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมสูงขึ้น 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. กลุ่มเครือข่ายออกแบบการจัดค่ายวิชาการ หรือรูปแบบอ่ืนที่ยึดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๓. กลุ่มเครือข่ายด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเติมเต็มศักยภาพผู้เรียน 
  ๔. สรุปผลการพัฒนา 
 

งบประมาณ   ๕๑๐,๐๐๐  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
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โครงการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ นายบุญส่ง  สีลา  นางรัชฎาภรณ์  สามารถ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
                     ๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒,๗๖๕ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
๘๗๔ คน มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
                      ๒ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดทุกกลุ่ม จ านวน ๑๗ กลุ่ม ด าเนินการ
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑. วิเคราะห์โครงสร้างข้อทดสอบ (Test blue print) มาตรฐานตัวชี้วัดที่ส าคัญ และจ าเป็น 
๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
  ๒. สร้าง จัดหา สื่อ นวัตกรรม แบบฝึก  ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๑๕-๑๗ มกราคม 
๒๕๖๑ 
  ๓. จัดฐานการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยแต่ละฐานให้นักเรียนที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ระดับใกล้เคียงกัน ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
  ๔. ออกแบบกิจกรรม  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตรงตามศักยภาพของนักเรียนแต่
ละฐานการเรียนรู้ ๑๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
  ๕. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
  ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณ    จ านวน ๙๕๐,๐๘๐ บาท  
 

ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ได้รูปแบบการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาตรฐานตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผล 
  ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๓.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริม พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนางานด้วยกระบวนการ 

PLC 
๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๒ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ  TEPE 
Online “Teachers and 
Educational  Personnels 
Enhancement  Based on  
Mission and Funtional  
Areas  as  Major” 

2๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

๓ การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

๑๓๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๔ การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และทัศนศึกษาดูงาน ของ
ข้าราชการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  
ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional  Learning  
Community) 

๓๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๕ พัฒนาศักยภาพ

ลูกจ้างประจ า ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต  ๒                         

๑๐๐,๐๐๐   กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

๖ การให้ข้าราชการครูและบุ
คลาการทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๑๖๘,๐๐๐   กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๗ อบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ส าหรับโรงเรียน 

๓๔๐,๐๐๐   กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

๘ รอยยิ้มครูเพ่ือเด็กไทย ๕๐,๐๐๐   กลุ่มอ านวยการ 
๙ การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราช 
๒๑,๘๔๐   กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
๑๐ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐,๐๐๐   กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๑ ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐   กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๑๒ พัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ 

๖๐,๐๐๐   กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๑๓ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๗๐,๐๐๐   กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑๔ เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายผู้

ตรวจสอบภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๒๐,๐๐๐   หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๑๕ ส่งเสริมบุคลากรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เขตพ้ืนที่คู่พัฒนา 

๑๓๕,๖๐๐   กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 รวมงบประมาณ ๑,๖1๕,๔๔๐ - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

โครงการพฒันางานด้วยกระบวนการ PLC 
ผู้รับผิดชอบ นายบุญส่ง  สีลา  นายทวี  แพงศร ี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ทุกคน 
๒. ด าเนินกิจกรรม PLC สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในส านักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานอย่างสร้างสรรค์ 
๒. การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการ PLC 
๒.  สรรหา/ผลิตสื่อกระบวนการ PLC 
๓.  จัดกิจกรรม PLC  

๓.๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรม PLC ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกวันพุธ 
หลังข่าวเช้า สพฐ.  

 ๓.๒ ระดับกลุ่มงาน จัด PLC บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๔. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๕. ปรับปรุงการด าเนินงานกระบวนการ PLC 

งบประมาณ  จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท    
 
ผลการด าเนินงาน 

๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบรรยากาศร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
๒. งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีระสิทธิภาพทุกกลุ่มงาน 
๓. เป็นแบบอย่างท่ีดีการด าเนินกิจกรรม PLC ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏบิัติงาน

เป็นฐานด้วยระบบ  TEPE Online “Teachers and  Educational  

Personnels  Enhancement  Based on  Mission and 

Funtional  Areas  as  Major” 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจังกร   จตุเทน  ,  และคณะ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑. เชิงปริมาณ 
 - มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบไม่น้อยกว่า  ๑,๒๒๐  คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น  
๑,๓๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย  
         ๒. เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ ผ่านหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
 - ผู้เข้ารับการอบรม /ทดสอบ มีความพึงพอใจในระดับ ๓ ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. การทดสอบความรู้ ณ ศูนย์สอบจังหวัดยโสธรจ านวน  ๕  ครั้ง 

                     ๒.ประเมินผลการอบรมพัฒนา/ทดสอบ  ทางระบบ TEPE Online 
งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐   บาท      
 
ผลการด าเนินงาน 

-  ข้าราชการครู ทุกต าแหน่ง สามารถพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการครูและช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผล 
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โครงการการบรหิารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช,นางยุภาพรรณ ศรีบุระ, น.ส.สุอังวศรี ทองทิพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑ ด้านคุณภาพ 
   ด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมมีความ 
คล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด 
  ๒ ด้านปริมาณ 
 ๒.๑ พนักงานราชการ     จ านวน ๑๐๓   อัตรา 
 ๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว     
   - เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จ านวน   ๗๒   อัตรา 
   - นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน   ๕๘   อัตรา 
   - ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน   ๑๓   อัตรา
   - นักการภารโรง (๔๖๐๐อัตรา)    จ านวน    ๒๕   อัตรา 
   - ลูกจ้างปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ   จ านวน     ๔   อัตรา 
   - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน   ๘๗   อัตรา 
   - บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน    ๒๒  อัตรา 
       รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๓๘๔  อัตรา 
กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑ การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  ๒ การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
  ๓ การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
 
งบประมาณ   ๑๓๐,๐๐๐   บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต ๒ มีพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา/ผู้เรียน และทุกภาคส่วน 
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โครงการการพฒันาบุคลากรเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ของข้าราชการ 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร เขต ๒ 

ด้วยกระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นายจีระศักดิ์   ภาระเวช    ๒.  นางสาวจังกร จตุเทน    และคณะ   
       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        - ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต ๒ จ านวน  ๖๐  คน 
  เชิงคุณภาพ 
         -  ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒  ร้อยละ ๘๕   มีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการ  PLC (Professional  Learning  Community) 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC ( Professional 

Learning  Community) วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑   ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต  ๒ 
           กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที่เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  ระหว่าง  
วันที่  ๘ – ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ 
งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท 

 
ผลการด าเนินงาน 

๑. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 

  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   สามารถวางแผนการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการพฒันาศักยภาพลูกจ้างประจ า ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต  ๒ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจังกร  จตุเทน   และคณะกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
   ๑  เชิงปริมาณ 
 ลูกจ้างประจ าในสังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๑  ครบ ๘๕ %  

        ๒  เชิงคุณภาพ 
 ลูกจ้างได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๑  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘๕% 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ ๑  การประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัด  ๖ – ๗ ก.ย. ๒๕๖๑ 
                  กิจกรรมที่ ๒  ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี    
งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท     

        
ผลการด าเนินงาน 

๑ ลูกจ้างประจ าในสังกัด  สามารถน าความรู้ได้ได้รับไปพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๑     
๒ ลูกจ้างประจ าในสังกัด มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ  

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป    
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โครงการการให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ผู้รับผิดชอบ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช  นางสาวดารา  อิฐทอง นางสาวสุนิสา  สนิท กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มี 
วิทยฐานะให้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 
 สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ผ่านเกณฑ์การประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตาม
ก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑ ประชุมคณะกรรมการการประเมิน 
๒ คณะกรรมการออกประเมิน 
๓ ประชุมสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ 

งบประมาณ   ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
     
ผลการด าเนินงาน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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โครงการอบรมพฒันาบคุลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางวิไลวรรณ ยันตรันต์ , นางสาวันเพ็ญ อ่อนแก้ว , นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี ,นางสาวยุวดี  แซ่ตั้ง   
                และ นายวีระพล โสมณวัตร  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  -  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑ เชิงคุณภาพ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง 
  ๒  เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมสัมมนาผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๔๐๐ คน ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนจ านวน ๓๗๔ คน 
 ๒.๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน ๑๒ คน 
 ๒.๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มอื่นๆ จ านวน ๑๔ คน 
 ๒.๔ ให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมอบรมของหน่วยงาน
ต่างๆ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
จัดอบรมสัมมนาผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและ     
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๔๐๐ คน 

งบประมาณ  ๓๔๐,๐๐๐ บาท  
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าไปปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการ    ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ลดความผิดพลาดการปฏิบัติการด้านเอกสารการเบิก ท าให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง 
  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือให้กับ         
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการรอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี , นางสุกัญญา  สุขมานพ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑  ทุกคน รวม ๕๐๐  คน     
  เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑ น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ   
ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทา งการ
เรียนต่อไป 
 
กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
งบประมาณ  จ านวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา ในวิชาชีพ      
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
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โครงการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจังกร   จตุเทน     และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ)  ที่มี

คุณสมบัติครบสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี ๒๕๖๑  ครบ  ๑๐๐% 
  ๒  เชิงคุณภาพ 
 สามารถส่งข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  (หมวดฝีมือ)  ให้  สพฐ. ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

๑ การขอพระราชทานเครื่องราช ฯ 

๒ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
งบประมาณ  ๒๑,๘๔๐  บาท      

ผลการด าเนินงาน 
            ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ)  ที่มีคุณสมบัติ
และประกาศ ชื่อในราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี ๒๕๖๑  ครบ  
๑๐๐% 
            ๒ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการด้วย 
ความอุตสาหะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
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โครงการ” ครูดีในดวงใจ “ ครั้งที่ ๑๖  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจังกร  จตุเทน   และคณะกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 

คัดเลือกครูสายงานการสอน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒            
เพ่ือรับประกาศเกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ โล่รางวัลรางวัล แบ่งเป็น  ๓  ระดับ คือ  

“ครูดีในดวงใจ” 
- คัดเลือก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ๑ คน 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  ๑   คน   และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  ๑  คน  รวมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาละ ๓  คน                   

      - คัดเลือกระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
ละ  ๑  คน  สง่ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณา ด าเนนิการต่อไป 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒  
  ๑. ด าเนินการแจ้งโรงเรียนสรรหาและคัดเลือกแบ่งตาม ระดับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑ คน 
ระดับประถม  ศึกษา ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๓ คน 
                       - กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด าเนินคัดเลือกตามที่ โรงเรียนแต่ละโรงส่งเข้ารับการ
คัดเลือก  แบ่งตามระดับ ทั้ง ๓ ระดับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ละ ๓ คน  
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ 
  ๓. ประชุมคณะกรรมการ ฯ และด าเนินการคัดเลือก โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาคัดเลือก  
                      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ ๑ คน ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานเสนอและพิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์และการน าเสนอผลงาน 
  ๔. “ครูดีในดวงใจ” ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ       
จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันครู   ที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๒ 
  ๕. เผยแพร่ประวัติและคุณงานความดีลงใน เว็บไซต์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

๖. รายงาน สพฐ. 
 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐. บาท    
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ผลการด าเนินงาน 
๑.  ครูมีขวัญและก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

            ๒.  เป็นการขยายเมล็ดพันธ์แห่งความดีให้ปรากฏแก่โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม  และเป็น
แบบอย่างของสังคมในการสร้างความดี 
            ๓.  นักเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดีขึ้น 
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โครงการประเมินประสทิธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางยุภาพรรณ ศรีบุระ  งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า      
ในสังกัด จ านวน ๒ ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 

สามารถออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนด 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 ๑ การออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้อ านวยการโรงเรียน แบ่งเป็นดังนี้ 
    (รอบเมษายน และ รอบตุลาคม)  จ านวน  ๑๗  กลุ่มเครือข่าย 
 ๒ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน 
 ๓  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
 ๔  จัดท ารายละเอียด/ค าสั่งเลื่อนขั้นระดับเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร 

                        ทางการศึกษา 
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
และสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลา 
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โครงการพฒันาศักยภาพศึกษานิเทศก ์
ผู้รับผิดชอบ นายบุญส่ง  สีลา  นายทวี  แพงศร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศ

การศึกษา 
      ๒.  กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ส ารวจความต้องการพัฒนา 
๒. ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ ที่หน่วยงาน องค์กร

ต่างๆ ทั้งต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
๓. ประเมินผลการพัฒนา 
๔. จัดระบบการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐  บาท   
  
ผลการด าเนินงาน 

๑. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะการนิเทศติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษา 

๒. การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางปฏิญญา  จันเจือ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
  ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑.๑ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน 
๑๘๗ โรงเรียน มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ  ครบวงจรและมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒    
จ านวน ๑๘๗ โรงเรียน  สามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละโรงเรียน และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด และ       
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ ๒ 
 ๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๒.๑ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       
ร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และ ดีมาก โดยไม่มีระบบปรับปรุงและไม่มีโรงเรียน    
ที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงกว่าเดิม 
 ๒.๒ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สามารถ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามศักยภาพ และบริบทของแต่ละ
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑ จัดท าคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ (SAR)  
  ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๑๘๗ 
โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน 
 

งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐ บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
  ๑ เชิงปริมาณ 
 ๑.๑ โรงเรียน จ านวน ๑๘๗ โรง 
 ๑.๒ ผู้บริหาร จ านวน ๑๘๗ คน 
 ๑.๓ ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน ๑๘๗ คน 
 ๑.๔ นักเรียนทุกคน ทุกช่วงชั้น 
  ๒ เชิงคุณภาพ 
 ๒.๑ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สามารถ
พัฒนามาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๒ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สามารถ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีสารสนเทศส าหรับ
วางแผน ส่งเสริมพัฒนาระบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเขตพืน้ที่การศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ นางอนุชิตา  ภาระเวช และ นายบรรชา  เพชรโพธิ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑  ด้านคุณภาพ 
      ๑)  ผู้ตรวจสอบภายในระดับเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจที่สอดคล้อง
ตรงกันในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
  ๒)  ผู้ตรวจสอบภายในระดับเครือข่ายมีมาตรฐานในการตรวจสอบภายใน ลด
ระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 
  ๓) ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์    
ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจากผู้รับตรวจ 
  ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย     แนวปฏิบัติ 
   ๒  ด้านปริมาณ 
  ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม ๕๐ คน ดังนี้ 
  ๑)  ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จ านวน   ๓๔  คน 
  ๒)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียด้านการบริหารจัดการงบประมาณในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และคณะท างาน จ านวน ๑๖ คน  
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ แนวทาง วิธีการและประสบการณ์ 
ด้านการตรวจสอบภายในตามที่ สพฐ.ก าหนด ระยะเวลา ๑ วัน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐    บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑)  ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
การด าเนินงาน สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับด้านความรู้
ความสามารถจากหน่วยรับตรวจ คือ สถานศึกษาในสังกัด 
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๓)  ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพัฒนา สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา  หรือชี้แนะ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และการบริหารงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาใน
เครือข่าย    ที่รับผิดชอบได ้

๔) สถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และแนวปฏิบัติ สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุได้ 
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โครงการสง่เสริมบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตพื้นที่คูพ่ัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ นางสมใจ มิ่งไชย,นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง และคณะกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑ เชิงปริมาณ 
 บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
จ านวน   ๖๒   คน     

๒ เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน       
มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง    
และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 การศึกษาดูงาน /จัดประชุมบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาของ 
แต่ละกลุ่มงาน (MOU) ร่วมกัน 
 
งบประมาณ  จ านวน  ๑๓๕,๖๐๐  บาท  
 
ผลการด าเนินงาน 

๑ การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒     
และสถานศึกษา มีการพัฒนาเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาน ากิจกรรม 
ไปสู่เด็กนักเรียนท าให้นักเรียนมีผลการเรียนพัฒนาเป็นไปตามนโยบาย  เก่ง ดี  มีสุข  เป็นไปตามเป้าหมาย    
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

การปฏิบัติงานของศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน   
(ฉก.ชน.สพป.ยโสธร เขต ๒) 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทักษะชีวิต สร้าง
ภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๓ การติดตามและช่วยเหลือ
โรงเรียนเพ่ือให้มีระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้งาน 

๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 รวมงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ -  
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง 

และช่วยเหลือเด็กนกัเรียน (ฉก.ชน. สพป.ยโสธร เขต ๒) 
ผู้รับผิดชอ นางสาวิตรี  บุญล้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑  เชิงปริมาณ 
        ประชุมชี้แจง ครู/พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา         
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จ านวน ๑๘๗ คน  
  ๒  เชิงคุณภาพ 
         ๑.  ครู/พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  มีความรู้      
ความตระหนัก  ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาท ภารกิจ มีกระบวนการ  ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน 
         ๒.  นักเรียน นักศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเหมาะสม อย่างทั่วถึง  ทันการณ์  มีความประพฤติดีและมีคุณภาพในการ
ด ารงชีวิต  และมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมและการด าเนินการ 
๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
๒ จัดประชุมชี้แจงสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

และก าหนดปฏิทินในการออกปฏิบัติงาน  ประจ าปี ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๘๗ คน 
 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ส่งผลให้
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง  สามารถให้การคุ้มครองรายงานข้อมูลสถานการณ์และผลการ
ด าเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
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โครงการพัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน ทกัษะชีวติ สร้างภูมิคุ้มกนั 

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวิตรี  บุญล้นและคณะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
 ๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.๑  โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  ๔๘  โรงเรียน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  ๑.๒  ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการพัฒนาทุกโรงเรียน 
  ๑.๓  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเข้าค่ายอบรมทักษะชีวิตจ านวน ๑๐๐ คน 
  ๑.๔  โรงเรียนเข้าร่วมระบบประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ ๑๐ 
 ๒  เชิงคุณภาพ 
  ๒.๑  โรงเรียนขยายโอกาสที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒.๒  ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๕ 
  ๒.๓  เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลางคันของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมให้
เรียนรู้การประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
  ๒.๔  โรงเรียนที่เข้าร่วมประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับรางวัลระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างน้อย ๑ รางวัล 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วัน  เดือน ปี สถานที ่
๑ จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน

ขยายโอกาส 
๑ – ๓๑  พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนขยาย

โอกาส 
๒ อบรมครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
๒ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๑ สพป.ยโสธร  

เขต ๒ 
๓ จัดค่ายทักษะชีวิต ๒๔– ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ค่ายลูกเสือ 

เมืองยศ 
๔ ประเมินโรงเรียนระบบดูแช่วยเหลือ

นักเรียน 
๑ – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัด 
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๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ
เพ่ือลดอัตราเด็กออกกลางคัน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

โรงเรียนในสังกัด 

 
งบประมาณ ๕๖๔,๐๐๐  บาท   
   
ผลการด าเนินงาน 
  สามารถน าความรู้  ความเข้าใจ จากการอบรมพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต ปลอดภัยจากยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 

โครงการการติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน 
ผู้รับผิดชอบ นายพิษณุ  มูลสาร และ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
                สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๓ มกราคม  ถึง ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑.  ติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน 
๒.  ก ากับ ดูแล และช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายในการด าเนินการ 
๓.  โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑  แต่งตั้งคณะกรรมการ  วางแผนการด าเนินงาน  วิธีการด าเนินงาน  และก าหนดปฏิทิน 

การด าเนินงาน 
๒  ประชุมคณะท างานติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน 
๓  สรุปและรายงานผลการออกติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน 
 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต
ได้ทุกโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนาและ เสริ มสร้ า งวิ นั ย

คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗๐,๐๐๐ - - กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

๒ การสร้างวินัยและจิตส านึกใน
การจัดการพลังงานขยะ น้ าเสีย 
มลพิษทางอากาศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

๓ จั ดประชุ ม รั บการประ เมิ น
คุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 

๔๖,๘๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

๔ ป ร ะ ชุ ม พั ฒ น า ผู้ บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะบุ ค ล า ก ร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการ เสริ มสร้ า งคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกัน 
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อสุจริต) 

๗๖,๗๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

๕ ติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนเ พ่ือโครงการอาหาร
ก ล า ง วั น ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑                                                                                   

 ๓๗,๔๐๐  กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

 รวมงบประมาณ ๒๙3,5๐๐ ๓๗,๔๐๐ -  
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ และคณะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
        ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    (๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ ไม่ถูกลงโทษ   
ทางวินัยมากกว่าร้อยละ ๙๕  
               (๒) จ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. 
ยโสธร เขต ๒  ในด้านต่างๆ ลดลงร้อยละ ๕๐    
       ๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    (๑)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป. ยโสธร เขต ๒ มีวินัย 
คุณธรรม  จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (๒)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป. ยโสธร เขต ๒ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 ๑ เผยแพร่กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัยทางเว็บไซต์ 

๒ เผยแพร่บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ทางเว็บไซต์ 
๓ เผยแพร่บทความกฎหมายน่ารู้ทางวารสาร   ของ สพป. ยโสธร เขต ๒ 
๔ เผยแพร่บทความทางนิติศาสตร์ทางเว็บไซต์ 
๕ เผยแพร่บทความข้อคิดจากคดีปกครองทางเว็บไซต์ 
๖ เผยแพร่บทความแหล่งเรียนรู้ ครูคุณธรรม     
๗ เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทางเว็บไซต์ 
๘ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา    ในสังกัด และประชาชน    
  

 
งบประมาณ   ๑๒๔,๐๐๐  บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
๑ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  
๒ องค์กรด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้  
๓ การบังคับบัญชาในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ข้าราชการ  ใน

องค์กร  
๔ เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ 
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โครงการการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัดการพลังงาน ขยะ น้ าเสีย 

มลพิษทางอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวิตรี  บุญล้น และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑  เชิงปริมาณ 
 ๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
                         ๑.๒ ร้อยละ ๗๐ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ 
                          ๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ ๔ ประเภทอย่างถูกวิธี 
 ๑.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการจัดการน้ าเสีย ครบทุกโรงเรียน 
 ๒  เชิงคุณภาพ 
 ๒.๑ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๒ นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตส า นึกด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ 
 ๒.๓ โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ ๔ ประเภทอย่างถูกวิธี 
 ๒.๔ โรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ า 
และน้ าเสีย ครบทุกโรงเรียน 
 ๒.๕ โรงเรียนที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่
ยอมรับและมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการสร้างวินัยและจิตส านึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO 

WASTE) 
- วิเคราะห์ ประเมิน รวบรวม จัดท าฐานข้อมูล 
- สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก สื่อสาร ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
- วางระบบจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน ส่งเสริมและ  สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ น้ าเสียในโรงเรียน ชุมชน 
และด้านลดใช้พลังงานในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 

-การประชุมคณะท างาน 

-การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการท าหลักสูตร บูรณาการ หลักสูตร 

                     จัดการขยะคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์ 

-การสรุปรวบรวมผลการด าเนินงาน 

-การก ากับและติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 

-มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติการดีเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ 

กิจกรรมที่ ๓ โครงการส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและน าไปใช้ชีวิตประจ าวันโดยนักเรียนจะเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้(บูรณาการการนเทศติดตาม) 

งบประมาณ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
 
ผลการด าเนินงาน 

๑ นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม และ  มี
การปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ 
  ๒ โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ า
และน้ าเสีย ครบทุกโรงเรียน 
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โครงการจัดประชุมรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวิตรี  บุญล้น  นางพิสมัย  บวร    นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ                                         
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  – พฤศจิกายน  ๒๕๖1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑ ด้านปริมาณ 
 ๑.๑ จ านวนบุคลกรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้ง ๒ แบบ     
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Internal Integrity And Assessment (IIT)  และแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์ Evidence – Based Integrity Transparency Assessment (EBIT) จ านวน ๔๐ คน 
 ๑.๒ จ านวนผู้บริหาร ครู โรงเรียนที่เข้าประชุมและตอบแบบส ารวจการประเมินความ
คิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity And Transparency Assessment (EIT) จ านวน ๕๐ คน 
  ๒ ด้านคุณภาพ 
 ๒.๑ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และเข้าใจการ
ตอบแบบส ารวจทั้ง ๒ แบบ คือ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity And 
Assessment (IIT) และแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity Transparency 
Assessment (EBIT) ได้เป็นอย่างดี และน าไปปฏิบัติงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานได ้
 ๒.๒ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนที่เข้าประชุมและตอบแบบส ารวจการประเมินความคิดเห็น  ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity And Transparency Assessment (EIT) ได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ และเข้าใจการตอบแบบส ารวจได้ทุกคน 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุมและตอบแบบส ารวจ 
  ๒ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและตอบแบบส ารวจทราบ 
  ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุม 
  ๔ ด าเนินการประชุม 
  ๕ รวบรวมแบบข้อมูลแบบตอบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ให้คณะกรรมลงนาม 

งบประมาณ    ๔๖,๘๐๐ บาท   
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ผลการด าเนินงาน 
  ๑.๑ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ที่เข้าร่วมประชุม
และตอบแบบส ารวจได้ความเข้าใจ และท าแบบส ารวจการประเมินทั้ง ๒ แบบ คือ ๑. แบบส ารวจความคิดเห็น       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity And Assessment (IIT) ๒. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence – Based Integrity Transparency Assessment (EBIT) สามารถน าไปปฏิบัติงานให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
  ๑.๒ ผู้บริหาร ครู โรงเรียน ที่เข้าประชุมและตอบส ารวจการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก External Integrity And Transparency Assessment (EIT) ได้ความเข้าใจและทราบถึง
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างด ี
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โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
ผู้รับผิดชอบ นางพิสมัย  บวร  และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
      ๑  เชิงปริมาณ 
              ๑.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด   จ านวน  ๑๘๕  คน 

 ๑.๒  ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
จ านวน  ๔๕  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๓๐  คน 
        ๒ เชิงคุณภาพ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีองค์ความรู้  ทัศนคติ 
และค่านิยมที่ถูกต้องตามกลยุทธ์และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม             
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑   ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา ในการ             
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขต
สุจริต) 

- ตั้งคณะท างาน 
- จัดการประชุม 

กิจกรรมที่ ๒  จัดประชุมคณะกรรมการ 
 
งบประมาณ    ๗๖,๗๐๐   บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
       ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความตระหนัก มีส่วน
ร่วมในกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
       ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
กับคุณลักษะเขตพ้ืนที่สุจริต และโรงเรียนสุจริต 
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โครงการติดตามผลการด าเนินงานของกองทนุเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ประถมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ นางพิสมัย  บวร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เป้าหมาย 

         ประเมินโรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน 

๑๘๗ โรงเรียน                                     

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑ ประชุมชี้แจงการประเมิน 
๒ ด าเนินการออกประเมิน และสรุปผล 

งบประมาณ ๓๗,๔๐๐  บาท 
               
ผลการด าเนินงาน 
          ๑  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดจัดท าอาหาร
กลางวันที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียนได้รับประทานครบถ้วนตามหลักโภชนาการ   
          ๒  โรงเรียนได้มีการพัฒนา ส่งเสริมด้านภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนได้เจริญเติบโตสมวัย 
          ๓  การก ากับตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนท าให้โรงเรียน
ด าเนินการโครงการอาหารกลางได้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุด แก้ไขปัญหาด้านภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียนได้   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนรว่ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๕,๕๐๐   กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

205,320   กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๓ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๖๔,๔๒๐   กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๔ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน     
ศัตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๐๐,๐๐๐   กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

๑๙๕,๒๐๐   กลุ่มอ านวยการ 

๖ ชุมชนการเรียนรู้สู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา PLC  
(คุยกันเช้าวันพุธ) 

๔๒,๐๐๐   กลุ่มอ านวยการ 

๗ บูรณาการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

๑๐๘,๕๐๐   กลุ่มอ านวยการ 

๘ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดท า
ป้ายวันส าคัญต่างๆ 

๒๕๐,๐๐๐   กลุ่มอ านวยการ 

๙ การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐๐,๐๐๐   กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑๐ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐   กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๑๑ สรุปและรายงานการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๔๐,๐๐๐   กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธรเขต ๒  และสถานศึกษา
ในสังกัด 

๕๐,๐๐๐   หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๑๓ สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้มแข็ง ๔๒,๙๒๐   กลุ่มอ านวยการ 
 รวมงบประมาณ ๑,2๘3,86๐    
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ นางสมใจ มิ่งไชย , นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง และคณะกลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑ เชิงปริมาณ 
  ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ  จ านวน   ๑๙  คน 
 ๑.๒  ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน  ๓๔ คน 
 ๑.๓  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน    ๗๐  เล่ม  

๒ เชิงคุณภาพ 
 ๒.๑  สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๓  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สพป.ยโสธร เขต ๒     
สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ เพื่อชี้แจงทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒ สรุปรวบรวมข้อมูล / ประชุมยกร่างเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๓. กิจกรรมตรวจสอบและติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

งบประมาณ  จ านวน  ๓๕,๕๐๐  บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
๑ กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
  ๒ สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหาร
จัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 
  ๓ โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต ๒   และสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๔ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและสามารถ     
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมใจ มิ่งไชย , นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง  และคณะกลุ่มนโยบายและแผน  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย 
๑ เชิงปริมาณ 

        ๑.๑ ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   จ านวน ๘  คน 
       ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติประเมินสถานภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(สังเคราะห์ข้อมูล)
จ านวน ๑๔  คน 
       ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ ๔ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ านวน  ๑๗  คน 

     ๑.๔ ประชุมคณะกรรมการทบทวนและวิพากย์แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ   
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   จ านวน  ๓๘ คน   

         ๑.๕  จัดท าเอกสารและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ  ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๖๔)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  ๒   จ านวน  ๗๐      เล่ม 
 

๒ เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มี/ใช้ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในการบริหาร        
จัดการศึกษา ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

- ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(สังเคราะห์ข้อมูล) 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
- สรุปรวบรวมข้อมูล / ประชุมคณะกรรมการทบทวนและวิพากย์แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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งบประมาณ    ๒๐๕,๓๒๐  บาท                                                                                    

 
ผลการด าเนินงาน 

        ๑ กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มาจาก 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  ได้
อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 

   ๒ สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการ  ไป 
บริหารจัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 

   ๓ โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    ๔ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและ 
สามารถน าสู่  การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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โครงการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ นางสมใจ  มิ่งไชย , นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร, นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ 
      และคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑ ด้านปริมาณ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๘๑ โรงเรียน มีความเข้าใจ จัดท า
รายละเอียดข้อมูลในโปรแกรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการบริหารจัดการ สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ครบถ้วย  ๑๐๐ %  ตามจ านวนที่เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ 
  ๒ ด้านคุณภาพ 
 ๒.๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒  ที่มีความจ าเป็นและขาดแคลน มีโปรแกรม
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
จัดท ารายละเอียดค าขอจัดตั้งงบประมาณ รายงาน สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้ถูกต้องครบถ้วน ภายในกรอบเวลา   
ที่ก าหนด 
 ๒.๒ สพป.ยโสธร เขต ๒  สรุปรายละเอียดค าขอจัดตั้ งงบประมาณ ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็นขาดแคลน และขอจัดตั้ง
งบประมาณเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความต้องการ จ าเป็นและขาดแคลน พร้อมเรียงล าดับโรงเรียน    
ในสังกัดในแต่ละรายการตามแนวทางการพิจารณาและกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รายงาน สพฐ.ได้
ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ๆ ละ ๑ คน รวม 
๑๘๑ คนแบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆละ ๑ วัน ใช้เวลา ๒ วัน   
     - สรุปรายละเอียดโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ 
     -คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งประชุมพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จ าแนกเป็นรายการ และจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ เพ่ือน ารายละเอียดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ. 
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- กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สรุปและจัดท ารายละเอียดเสนอขอ 
จัดตั้งงบประมาณรายงานส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าบัญชีรายละเอียดประกอบการ
จัดสรรงบประมาณจ าแนกตามรายการ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป 

งบประมาณ  ๕๓,๖๒๐ บาท 

 

ผลการด าเนินงาน 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณใช้ในการ
พิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
  ๒) บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ สามารถใช้โปรแกรมการจัดตั้ง
งบประมาณ เพ่ือประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ถูกต้องทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณ  ๑๐,๘๐๐ บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดท ารายละเอียด พร้อมสรุป
ข้อมูลเตรียมการจัดตั้งค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ให้กับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่ความจ าเป็นและขาดแคลน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน      
ทันตามก าหนดเวลา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๒) ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด ได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ตามกรอบวงเงินและรายการที่เสนอขอจัดตั้งครบถ้วน ทุกรายการ 
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โครงการนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สู่การพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน ศตวรรษที ่๒๑ 
ผู้รับผิดชอบ นายบุญส่ง  สีลา  นางรัชฏาภรณ์  สามารถ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 
  ๑. นักเรียนทุกคน ทุกชั้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้       
ทุกกลุ่มสาระนักเรียนชั้น ป.๖ , ม. ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  ๒. นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม  
ที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๔. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะที่จ าเป็น ผ่านการ 
ปฏิบัติ การนิเทศติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
  ๕. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล สามารถบริหารจัดการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม ละมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน มีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา/รูปแบบ ผลการนิเทศในปีที่ผ่านมา เอกสาร/

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา นโยบาย จุดเน้นในการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๐ 
 ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผลการสอบ NT O-NET LAS ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
 ๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑.๓ สัมภาษณ์ ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๔ ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา 

๒. สร้างและพัฒนารูปแบบในการนิเทศการศึกษา 
 ๒.๑ ร่างรูปแบบการนิเทศการศึกษาจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
 ๒.๒ หาคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยผู้ เชี่ยวชาญ         
และทดลองใช้ 
 ๒.๓ ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์เป็นรูปแบบการนิเทศการศึกษา           
ที่มีประสิทธิผล พร้อมคู่มือการใช้ 
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๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิผล 
 ๓.๑ จัดทีมนิเทศประจ ากลุ่มเครือข่ายประกอบด้วย รอง ผอ. สพป.และศึกษานิเทศก์ 
 ๓.๒ ประชุมสัมมนาทีมนิเทศ ศึกษา ท าความเข้าใจ ซักซ้อมรูปแบบกระบวนการนิเทศ 
 ๓.๓ ด าเนินการนิเทศเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๑.) ประชุมทีมบริหารกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ตามรูปแบบ SWOT     
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย 
     ๒.) นิเทศติดตามและประเมินผล ทุกสัปดาห์ๆ ละ ๓ วัน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี) 
  ๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดการท าข้อมูล 
  ๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม 
 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ผลการด าเนินงาน 
๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจ ได้แนวทาง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการศึกษา
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ได้แนวทาง สามารถบริหารจัดการศึกษา         
ให้เป็นไปตามนโยบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประยูร  เรืองศรี , นางสุกัญญา สุขมานพ, นายปิยะ ส่งเสริมสกุล คณะกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    ๑๘๖  คน 
  ๒. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต ๒    จ านวน      ๓๔  คน 
   ๒.๑  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๑  คน 
   ๒.๒  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๕  คน 
   ๒.๓  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย    จ านวน        ๙  คน 
            ๒.๔  ศึกษานิเทศก ์     จ านวน       ๘  คน 
            ๒.๕  เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ/นักการภารโรง  จ านวน     ๑๑  คน  
                             รวมทั้งสิ้น   ๒๒๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 

  - ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ สพฐ. ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่างๆ 
  - เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ และภารกิจหลัก รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน 
  - การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในทางท่ีดี พร้อมสร้างเสริมความสามัคคี  
  - คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๒. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียน 

งบประมาณ  จ านวน  ๑๙๕,๒๐๐  บาท 

 

ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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โครงการชุมชนการเรียนรู้ สู่เขตพืน้ที่การศึกษา PLC (สภากาแฟคยุกันเช้าวันพุธ) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี , นางสุกัญญา  สุขมานพ คณะกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑ เชิงปริมาณ   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน     ๑ คน 
 ๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน     ๕ คน 
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม      จ านวน     ๙ คน 
 ๔. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   จ านวน    ๑๕ คน 
             รวมทั้งสิ้น          ๓๐ คน 

๒ เชิงคุณภาพ 
   ผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้  หรือข้อแลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางาน            
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ประชุมผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 

งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐ บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ.ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.   

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะ และแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็น ที่ดีต่อกัน 
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๔. บรรยากาศในการท างานดีขึ้น 
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โครงการบูรณาการเครอืข่ายประชาสัมพันธ ์
ผู้รับผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี  นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  ๑. จัดท าสมุดโทรศัพท์ จ านวน ๕๐๐ เล่มๆ ละ ๔๐ บาท 
  ๒. จัดท าวารสาร จ านวน ๑ ครั้งๆ ๕๐๐ เล่มๆละ ๗๐ บาท 
  ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย     
                              ประชาสัมพันธ์โรงเรียน          

-  ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘๖ คน 
           -  เจ้าหน้าที ่สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน  ๑๙ คน 
  เชิงคุณภาพ 
   ประชาชน องค์กร หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ผลงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

๑. จัดท าสมุดโทรศัพท์ จ านวน ๕๐๐ เล่มๆ ละ ๔๐ บาท 

๒. จัดท าวารสาร จ านวน ๑ ครั้งๆ ๕๐๐ เล่มๆละ ๗๐ บาท 

๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์  

    โรงเรียน 
 
งบประมาณ  ๑๐๘,๕๐๐  บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
   ๒. ประชาชน องค์กร หน่วยงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการ
ด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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โครงการการปรบัปรงุภมูิทัศน์,การจัดท าป้ายวนัส าคัญและป้ายติดตัง้ห้องต่าง ๆ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี ,นางสุกัญญา  สุขมานพ,นางสาวพัชริตา  อุ่มแก้ว   
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑ ด้านปริมาณ 
  ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ
หน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืนๆ ที่รับมาการปริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒     
ที่ให้การบริการดังนี้ 

-  โรงเรียนสังกัด  สพฐ  จ านวน  ๑๘๖  โรงเรียน 
          -  สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ๕๐ หน่วยงาน 

 ๒ ด้านคุณภาพ 
  ๒.๑  สถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการ มีความพึงพอใจ ในการติดต่อประสานงาน  มี
ห้องของกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นสัดส่วน  มีป้ายจุดต่าง ๆ และภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย  
น่าท างาน และน่ามาติดต่อราชการ 
  ๒.๒  บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
กิจกรรมและการด าเนินงาน 

การปรับปรุงภูมิทัศน์,การจัดท าป้ายวันส าคัญและป้ายติดตั้งห้องต่าง ๆ 
                     ท าป้ายวันส าคัญ พร้อมพวงมาลา/พานพุ่มปรับปรุงห้องต่างๆ แบ่งกั้นห้องในอาคารสนง./
อาคารห้องประชุม  
                      จัดท าซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป  ทาสีป้ายส านักงาน ทาสีเสาทางเดิน และปรับปรุงห้องน้ า  
ค่าเขียนแบบแปลนและค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 
 

งบประมาณ   ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑  ระบบภายในส านักงานเป็นสัดส่วน มีระเบียบ สวยงาน สภาพภูมิทัศน์มีความร่มรื่น 
๒  หน่วยงานมีบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการ 
๓  มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นสัดส่วนและเป็นสิริมงคล 
๔  มีป้ายวันส าคัญพร้อมพวงมาลา และป้ายจุดต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
๕  สภาพแวดล้อมทั่วไป น่าอยู่ น่าอาศัย 
๖  ส่งเสริมและปลูกฝังให้หน่วยงานในสังกัดรู้รักธรรมชาติ 
๗  บุคลากรในสังกัดเห็นความส าคัญและเข้าร่วมงานวันส าคัญต่าง ๆ  
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โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ นายพิษณุ  มูลสาร และ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ   
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ สพป.ยโสธร เขต ๒ และกลุ่มงานใน สพป.
ยโสธร เขต ๒ 
  ๒ พัฒนาความรู้ ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจ านวน ๑๘๗ โรงเรียน โรงเรียน
ละ ๑ คน มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารสถานศึกษาและโปรแกรมต่างตามฐานข้อมูลกลาง  ประกอบด้วย
ระบบ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศ  เพ่ือการ
บริหารการศึกษา (Education Management Information System ) ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ระบบ
จัดเก็บข้อมูล B-OBEC ) เป็นต้น 

๓ จัดท าเอกสารข้อมูลพื้นฐานและเอกสารสารสนเทศ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ สพป.ยโสธร เขต ๒ และกลุ่มงานใน สพป.  
   ยโสธร เขต ๒ 

  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศที่

ใช้ในการบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ 
  ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา จัดเก็บข้อมูลระบบงานโรงเรียน ระบบงานกิจการนักเรียน ระบบงานบุคลากร 
ระบบงานวิชาการ ตลอดจนการรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
  ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรมต่าง 
ๆ ตามฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศตามฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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โครงการติดตาม ประเมนิผลและรายงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบ นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์ และคณะกลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
 ๑. กลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๒. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒  จ านวน    
๑๘๖ โรงเรียน 
 ๓. จ าท ารายงานผลการด าเนินงาน สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑ รับการตรวจติดตามจากคณะตรวจติดตาม 
๒ จดัท าแบบติดตาม/เครื่องมือที่ใช้เป็นการติดตามการบริหารงบประมาณของ  

                        สพป.ยโสธร เขต ๒ สถานศึกษา 
๓ จัดท ารายงานผลการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๔ จัดท าสรุปผลการติดตามยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดีทัศน์ เป็นคราวๆ เพ่ือรับการตรวจ   
   ติดตามจากคณะตรวจติดตาม 
 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งการบริหารใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการสรปุการรายงานการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายทวี  แพงศรี  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 จัดท าสรุปและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เป็นรูปเล่ม จ านวน ๒ โครงการได้แก่โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-
NET/NT 

เชิงคุณภาพ 
 เอกสารสรุปและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นรูปเล่มใช้เป็นสารสนเทศ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 ๑  ประชุมชี้แจงโครงการกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการฯ 
 ๒  จัดท าเครื่องเมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน 
 ๓  ตรวจสอบเครื่องมือให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการวิจัย 
 ๔  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕  รวบรวมข้อมูล/แปลผลข้อมูล 
 ๖  เขียนรายงานผล  จัดท ารูปเล่ม 
 ๗  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ศึกษานิเทศก์และผู้อ านวยการโรงเรียนตลอดจนนักการศึกษาใช้เอกสารสรุปและรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธรเขต ๒  และสถานศึกษาในสงักัด 
ผู้รับผิดชอบ นางอนุชิตา  ภาระเวช และนายบรรชา  เพชรโพธิ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย 
  ๑  ด้านคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยความ
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒  ด้านปริมาณ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ 
 ๒. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       
จ านวน ๕๑ โรงเรียน 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ด าเนินการตรวจสอบ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๕๑ โรงเรียน 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท 

 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑ การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการก ากับดูแลและควบคุมอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
บริหารจัดการในการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า 
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  ๓ ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
  ๔ ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการสพป.ยโสธร เขต ๒ เข้มแข็ง 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประยูร  เรืองศรี และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
     
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ยโสธร เขต ๒  รวม ๖๒ คน        
  เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจน
ผู้บริหารโรงเรียน  มีจิตส านึกในการให้บริการ  และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
   ๑ ประชุมหัวข้อเรื่อง  การปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน 
   ๒ ประชุมหัวข้อเรื่อง  การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
   ๓ กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระในเทศกาลปีใหม่ และรดน้ าด าหัวในงานประเพณี  
                                  วันสงกรานต์ 
                              ๔ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือสร้างความสามัคคี การร่วม      
                                  กันท างาน 
งบประมาณ  จ านวน   ๔๒,๙๒๐  บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
                ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนัก 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
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คณะท างาน 

 
ท่ีปรึกษา 

นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ  ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

นายคชาภัฎ  จูผา    รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 

นางสมใจ มิ่งไชย    ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

                
คณะรวบรวมข้อมลู 

นางสมใจ มิ่งไชย  ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาวโสภติวลัย เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางรัชนี  ค าเนตร            นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวณัฐนันท์  บุญคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
เรียบเรียง/ประมวลผลข้อมลู / จัดท าต้นฉบับ 

นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


