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                                  ส่วนที่  ๔ 
        

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  ก าหนดกลยุทธ์  มาตรการ  
โครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  บทบาท และวิธีการ  และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเ พ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์  งบบริหารจัดการ  (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ดังน ี้ 
 

ล าดับ 
ที ่ นโยบาย 

งบประมาณ 
รวม 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 
๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

ของมนุษย์และของชาติ 
 

40,000 - - 40,000 

๒ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ความสามารถในการแข่ งขั นของ
ประเทศ 

460,000 - - 460,000 

๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

990,500 100,000 - 1,090,500 

๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึ ง
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ             
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้ า
ทางการศึกษา 
 

170,000 - - 170,000 

5 ด้ านการจั ดการศึ กษา เ พ่ือ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

110,000 - - 110,000 

6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา 

763,800 - - 763,800 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,534,300 100,000 - 2,634,300 
 
รายละเอียดกลยุทธ์  มาตรการ  โครงการ  งบประมาณ  บทบาท  วิธีการ และผู้รับผิดชอบดังนี้ 
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สรุปแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 งบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ ประกวดโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามูลนิธิเปรม 
ติณ สู ล า น น ท์  ป ร ะ จ้ า ปี
การศึกษา 2563 

2๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น       
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ โรงเรียนประชารัฐ - - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ ประชุม เสริมสร้ า งความ

เข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

10,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่
สถานศึกษา 

10,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 40,000 - -  
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค 
Thailand 4.0 

4๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ อ่านออกเขียนได้และคิดเลข

เป็น 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒนาห้ อ ง สมุ ด มี ชี วิ ต ใ น
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ มหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
40๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 460,000 - -  
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - - กลุ่มอ านวยการ 
 

3 อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาระ
การ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
(Kids คิดสนุก) สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

4 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

- 100,000 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
5 เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2562 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

6 ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่า
ร้อยละ 30 เพ่ือยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก เ รี ยน     
ปีการศึกษา 2562 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
7 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
โ ป ร แ ก ร ม  SchoolMIS       
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3      
สพป.ยโสธร เขต 2 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

8 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชภิเษก 4 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2       
(ค่ายคุณธรรม น้าชีวี เพ่ือ
ศักดิ์ศรีข้าราชการไทย) 

200,000 - 
 

- กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

290,500 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

10 การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
วิ ท ย ฐ า น ะ แ ล ะ เ ลื่ อ น      
วิทยฐานะ 

20,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

11 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

120,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

12 พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ส าหรับโรงเรียน 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
การเงนิและ
สินทรัพย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
13 ยกระดับคุณภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

100,000 - - กลุ่มนเิทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
14 พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาด้านการกีฬา 
50,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 990,500 100,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
        และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 

90,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 พัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัด 
การเรียนการสอนทางไกล  
New DLTV 

80,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รวมงบประมาณ 170,000 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  หน้า ๘๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

1 YST2 Pleasant office, 
Green and Clean Garbage  
(สพป.ยโสธร เขต 2 ส้านักงาน
น่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 

100,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

10,000 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
รวมงบประมาณ 110,000 - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษ
ที่ 21 

200,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
2 บูรณาการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
20,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

3 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

120,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

4 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 

25,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด 

50,000 - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data 
System) สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

8 สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ 58,800 - - กลุ่มอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

9 การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

10 สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 40,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 รวมงบประมาณ 763,800 - -  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

(6 ยุทธศาสตร์) 

 

2,534,300 
 

100,000 
 

- 
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      ส่วนที่  ส่วนที่  55  

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

งบบริหารจัดการ : งบประจ า   2,965,700  บาท  จากแผนงานพืน้ฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
 
ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2563 
1 ค่าตอบแทน  

1.1  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000 
1.2  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 15,400 

รวม 115,400 
2 ค่าใช้สอย  

2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าที่พัก) 

400,300 

2.2  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
2.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 
2.4  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 
2.5  ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 50,000 
2.6  ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวน - 

รวม 700,300 
3 ค่าวัสดุ  

3.1  ค่าวัสดุส านักงาน 300,000 
3.2  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 
3.3  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - 

รวม 500,000 
4 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 

รวม 900,000 
๕ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  5  อัตรา 750,๐๐๐ 
 รวม 750,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น 2,965,700 

 

หมายเหตุ      ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ของมนุษย์และของชาติ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

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 2563 

2๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

๒ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น       
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ โรงเรียนประชารัฐ - - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ ประชุม เสริมสร้ า งความ

เข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

10,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่
สถานศึกษา 

10,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 40,000 - -  
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โครงการ   ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที ่(1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางขวัญจิตต์  อังกระโทก     

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  สิงหาคม ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกระบบ  การที่จะด าเนินกิจกรรมในอันจะ

สนับสนุนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นระยะยาวได้นั้น  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นแนวทางที่ส าคัญ และในหมวด ๔ ในเรื่อง แนว   
การจัดการศึกษาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น   การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  คือ  การน าพาไปสู่ความส าเร็ จ    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา  เน้นประสบการณ์และ      
การปฏิบัติจริง  การคิดนอกระบบภายใต้พ้ืนฐานความเป็นไปได้  จัดระเบียบความคิดผลิตเป็นงาน  จาก
กระบวนการที่กล่าวนี้  หากน ามาบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม            
การประกวดโครงงานการศึกษาจะเกื้อกูลต่อแนวทางต่อไป  และจากผลการพัฒนาประเทศในระยะผ่านมา
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง  มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ท าให้เกิดปัญหา
สังคมที่สลับซับซ้อน ท าให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดคุณธรรมจริยธรรม  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป 

๒.วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
                   ๓.๑ เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
จ านวน ๑๘4  โรงเรียน  (สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘4 แห่ง) 

๓.๒  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒  พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
ต.ค. 
 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒. ประชาสัมพันธ์การประกวด 
   โครงงาน 

            

๓ .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 

            

๔. จัดท าหลักเกณฑ์การประกวด/
ข้ อมู ล / เอกสาร เกี่ ย วกับการ
ด าเนินงาน 

            

๕.  จั ดกิ จกรรมการประกวด
โครงงานระดับเขตพ้ืนที่ 

            

๖. ประมวลผล/ประกาศผล             
๗. ประกวดโครงงานระดับ
แบ่งกลุ่ม 

            

๘. ประกวดโครงงานระดับภาค             
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   2๐,๐๐๐   บาท        
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
    (๕ คน x๔๐๐บาท) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู/
คณะท างาน(๔๐x๖๐ บาท) 
๓. ค่าอาหารครู/คณะท างาน (๔๐x๑๒๐บาท) 
๔. ค่าอาหารนักเรียน (๔๘x๑๐๐ บาท) 
5. ค่าพาหนะกรรมการ (15 x 400 บาท) 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 

๒,๔๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
๔,๘๐๐ 
6,000 

 

 ๒,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
๔,๘๐๐ 
6,000 

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 18,000 - 20,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ .ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่๒) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) ส่งผล
งานเข้าประกวด 
๒.โครงงานนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้น ได้ รั บ      
การคัดเลือกในระดับจังหวัด ระดับรอบ
แบ่งกลุ่ม และระดับภาค 

จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยประกวดนักเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ 
เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับ
ละจ านวน ๑ โครงงาน 
 

หลักเกณฑ์การประกวด
โ ค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม นั ก เ รี ย น 
(Moral Project) 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ด าเนินกิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน  ได้น าหลักวิชา ประสบการณ์  และจินตนาการ  ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอา
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๗.๒ มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิด 
ความภาคภูมิใจในผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๗.๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
๗.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย 
๗.๕ ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังคม 
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โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู นักเรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี   และนางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล                  

   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร  ครู  นักเรียนเป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดย
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน      
มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนา
คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร  
ครู  นักเรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ขึ้นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้นักเรียน  ครู  
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   

 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความ

รักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
   2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม สามารถเป็น
แบบอย่างได ้
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตระหนักรู้  
เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมือง
ดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

2.  กลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม ทั้ ง 17  กลุ่ม
เครือข่าย 
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  3.2  ด้านคุณภาพ   
1 .ร้อยละ 100 ของ  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

2. ร้อยละ 100  ของกลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม  
  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
กิจกรรมแสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
สรุปและรายงานผล 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

1 ม.ค.63 – 
30 ก.ย.63 
1 ต.ค.62 –  
30 ก.ย. 63 
1 ต.ค.62 –  
30 ก.ย. 63 
1 ก.ย. 63 – 
31 ต.ค. 63 

น.ส.สุจิราภรณ์ เงาศรี 
และคณะ 

 รวม - - -   
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณ  2563  จ านวน - บาท 
       
6.  การประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2. โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ฯเพ่ิมขึ้น  
3.   โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯและบูรณาการไว้ 
     ในชั้นเรียน 
4.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
 

นิเทศ ประเมิน 
นิเทศ ประเมิน 

นิเทศ ประเมิน 
 
นิเทศ ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

7.1  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
7.2  โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรม  ด้านคุณธรรมฯ  และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
7.3  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ได้ 
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โครงการ โรงเรียนประชารัฐ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  นางสาวบุษกร  ศรีชนะ และน.ส.จริยา  กรุณา 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล                  

   “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชา
รัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 คณะท างาน 
สานพลังประชารัฐกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกันคณะท างานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กร
หลัก 2 แห่งด าเนินการร่วมกับคณะท างานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และ E5 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ.ได้
จัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการ
พัฒนาผู้น า ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คนเพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ให้บรรลุตามเป้าหมายเพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนส าคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการของ

โรงเรียนในโครงการ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและด าเนินการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน 
 2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน  39 
โรงเรียน ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 

  3.2  ด้านคุณภาพ   
  3.2.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน 
และระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 100 
  3.2.2 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ร้อยละ 
100 
  3.2.3 ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 80 
  3.2.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม ร้อยละ 80 
  3.2.5 ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละ 80
  3.2.6 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 100  
 
4. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

ระยะเวลา 

รายการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และ
ระบบฐานข้อมูล 

39 โรงเรียน   
 

มิ.ย.63 
รายการที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 

ร้อยละ 80  

รายการที่  3 การส่ง เสริมสนับสนุน ครูและ
บุ ค ล า ก ร  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 80 50,000  

รายการที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่
คุณธรรม 

ร้อยละ 80   

รายการที่  5 การนิ เทศ ก ากับ ติดตามการ
ด า เ นิ น ง าน โ ค ร งก า ร โ ร ง เ รี ย น ร่ ว ม พัฒนา 
(Partnership School Project) 

ร้อยละ 100  ส.ค.63 

รายการที่ 6 สรุปและรายงานผล ร้อยละ 100  ก.ย.63 
รวม 6 กิจกรรม  50,000  
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1  งบประมาณ  2563  จ านวน - บาท 
       
6.  การประเมินผล  
 ผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและ
การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. ครูในโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. นักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
ความรู้คู่คุณธรรม 
 5. โรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1-2 ร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่
คุณธรรม 
 5. ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 
7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อ
การเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียนระยะที่ 1-2 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียน ระยะที่ 1-2 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่
คุณธรรม 
 5. ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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โครงการ ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางแก้ว   ฉัตรจอหอ  และคณะ 
                         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖3  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล                  

    กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดย
ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน มีการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้า
ระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูล 
ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
ได้ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้ และการป้องกัน
และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญหาตาม
กระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินประจ าปีการศึกษา เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
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  3.2  ด้านคุณภาพ   
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
   
4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมในการประเมิน 
 4.4 จัดนิทรรศการ/น าเสนอผลงาน/ประเมินเชิงประจักษ์ 
 4.5 ประกาศผลการประเมิน 
 4.6 สรุปและรายงานผล 
 
5.  กิจกรรม 
 5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ให้โรงเรียนในสังกัด มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มค้า และเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 5.2 จัดกิจกรรม/นิทรรศการและน าเสนอผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือ
คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ในระดับเงิน ทอง เพชร 
 
6. งบประมาณ จ านวนเงิน  10,000 บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
 - ถั่วจ่ายทุกรายการ -  
       
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และนักเรียนแกนน า มีความรู้และทักษะในการ
ด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 7.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานตามแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 7.3 มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- การสอบถาม 
 
- การสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 

 
  



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๐๔ 

 

 
โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ,นางสาวจริยา  กรุณา  และคณะ 
                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยจังหวัดยโสธรมีนโยบายและจุดเน้นในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่ภาคประชาชน และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และ
พัฒนาทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  จึงจัดให้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมายบรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
            ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
            ๓. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้สถานศึกษาทราบแนวทางด าเนินงานจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๔. เพ่ือคัดกรองส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและรับรองการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
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3. เป้าหมาย 
 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
             ๒. สถานศึกษาท่ีเสนอตัวเข้ารับการพัฒนา สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดสถานศึกษาพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
            ๓. สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาผ่านการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็น
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 5 แห่ง 
 
4. กิจกรรมขั้นตอนและการด าเนินงาน 
 

   1. สร้างและพัฒนารูปแบบ เครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนรู้  
และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. คัดกรองสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. อบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การ 

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

   5. ประเมินรับรองสถานศึกษาทั่วไป เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   6. ประเมินผล สรุปรายงานผล 
 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  สร้างและพัฒนาเครื่องมือ             
2. คัดกรองศูนย์การเรียนรู้             
3. อบรม/ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
พอเพียง 

            

4.ประเมินรับรองสถานศึกษา
พอเพียง 

            

5.  นิเทศติดตามและประเมินผล             
6. ประเมิน/สรุปรายงานผล             
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6. งบประมาณ 
 จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม งบประมาณทีใ่ช ้
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดอบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน

กลุ่มเป้าหมาย 
3,000 - 3,000 - 

2 ประเมินรับรองสถานศึกษาพอเพียง ๗,000 - ๗,000 - 
3 นิเทศติดตามและประเมินผล - - - - 

รวม 10,000 - 10,000  
  
7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1.  มีเครื่องมือ / รูปแบบการพัฒนา ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
2. มีกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
3.  มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเอง  
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. สถานศึกษาได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาตรงตามตัวชี้วัดและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค 
Thailand 4.0 

4๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ อ่านออกเขียนได้และคิดเลข

เป็น 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒน าห้ อ ง สมุ ด มี ชี วิ ต ใ น
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ มหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
40๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 460,000 - -  
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค Thailand 4.0 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางเพ็ญประภา   มีเพียร และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
ตามช่วงวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3  
 

 จากผลการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียนในสังกัด พบว่ายัง
มีกลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการอ่านสูงขึ้น อีกทั้งผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-Net   
ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
ในการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน และน าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ออกแบบผลงาน         
เชิงสร้างสรรค์ และน าเสนอ เขียน สื่อสารแนวคิดของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ซึ่งเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อม        
เข้าสู่สังคมยุค Thailand 4.0  
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับความส าคัญจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ Thailand 4.0 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในสังกัด 

2.4 พัฒนาครูให้มีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 
2.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค 

Thailand 4.0 
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๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียน
คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 3. ร้อยละ 80 นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในสังกัด 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค 
Thailand 4.0 

5. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด 
เขียนเชิงวิเคราะห์ 

6. ร้อยละ 80 ของครูมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด 
 3. นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand 4.0 
5. ครูมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 
6. ครูมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย NT  และ O-Net ให้สูงขึ้น 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ โครงการ 
  ๒. ประเมิน ทดสอบ นักเรียน ด้วยเครื่องมือของสถาบันภาษาไทย/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  

๓. สรุปผลการประเมิน การทดสอบนักเรียน 
  ๔. จัดการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
  ๕. จัดประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
  ๖. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน 
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๕. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
 

๓. 
 
 

๔. 
 

๕. 
 

๖. 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ โครงการ 
จัดประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
ประเมิน ทดสอบ นักเรียน ด้วยเครื่องมือของสถาบัน
ภาษาไทย/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  
สรุปผลการประเมิน การทดสอบนักเรียน 
จัดการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับ
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน 

ต.ค – ธ.ค. 62 
ม.ค – เม.ย.63 
 
มิ.ย – พ.ย. 63 
 
 
มิ.ย – มี.ค. 63 
 
พ.ค – ก.ค 63 
 
ก.ย. – ธ.ค 63 

น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
พร้อมคณะ 

 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณ 2563  จ านวนทั้งสิ้น   40,000      บาท    
 

 กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน 
งบประมาณ 

เงินนอก รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 

1. จัดประกวดครูต้นแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

 7,000  7,000  7,000 

2. จัดการแข่งขันตาม
โครงการรักษ์ภาษาไทย 
ระดับเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

 30,000  30,000  30,000 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่งขัน 

  2,000 2,000  2,000 

4. รวบรวมข้อมูล สรุป
รายงาน 

  1,000 1,000  1,000 

รวม  37,000 3,000 40,000  40,000 
**หมายเหตุ งบประมาณขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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๗.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน จากการฝึกผ่านเรื่องราว 
ประสบการณ์ สถานการณ์จริงในชีวิตและสามารถใช้การอ่านเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค Thailand 4 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2. ครูมีการพัฒนานวัตกรรม/สื่อการอ่าน คิด เขียน ตามสภาพ
ปัญหาของนักเรียน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3. เกิดชุมชนครูมืออาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ   อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล        
บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบมาตรฐานกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้
เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สามารถ     คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่อง พร้อมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงห าความรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนกรสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวก ตั้งแต่การวางแผน การก ากับและตรวจสอบการทางานของโรงเรียน  และต้องพัฒนาโรงเรียนที่มีผล     
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖1 ที่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 

        เพ่ือพัฒนาโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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3.  เป้าหมาย    
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในโรงเรียนโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐    
ในสังกัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้น 

2.  ด้านปริมาณ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทีผ่ลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 
 

4. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ
ที่เสนอขอ 

ระยะเวลา 

รายการที่ 1  อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและ
ครูสร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์     
O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐   

10,000  
มิ.ย.63 

รายการที่  2 จัด เวที เสวนานวัตกรรมการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สูง 

โรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์     
O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐   

10,000 

รวม  2 กิจกรรม  20,000  
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูสร้าง

นวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. จัดเวทีเสวนานวัตกรรมการยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สูง 
๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมในการ

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕. สรุป รายงานผล 

๑ มิถุนายน - 30  
กรกฎาคม  ๒๕๖3 

รัชฎาภรณ์  สามารถ 
และคณะ 

 

6.  งบประมาณ    20,000  บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน- ) 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูสร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ค่าใช้จ่าย 10,0๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้นวัตกรรมโรงเรียน 

ที่ผลสัมฤทธิ์สูง ค่าใช้จ่าย 10,0๐๐ บาท 
หมายเหตุ : ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์  

O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖2 สูงขึ้น 
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โครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโครงการโรงเรียน 
    คุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  นางสาวบุษกร   ศรีชนะ และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล          
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชม สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน
และชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านท า
ให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 
ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรม
ทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย 

 การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืน การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของ
คนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ 
รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมี
สาระยิ่งน้อยลงไป สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น 
การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้เห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญ
ในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รู้จักเลือกอ่านหนั งสือที่ดีมี
ประโยชน์อย่างหลากหลาย น าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรียน 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือ
ในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลในโรงเรียนน าร่อง จ านวนทั้งสิ้น  4  โรงเรียน 
  1.2 นักเรียนทุกระดับชั้น ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลใน
โรงเรียนน าร่องจ านวนทั้งสิ้น  4  โรงเรียน 
 2. ด้านคุณภาพ 
  2.1 นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านการเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
  2.2 นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80 รู้จัก
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  2.3 นักเรียนในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80  มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน 
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอในในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
 1. วางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 4. ด าเนินงาน 
 5. ประเมิน/นิเทศติดตาม ตามตารางที่ก าหนด 
 6. สรุป รายงานผล 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
4. ด าเนินงานจัดซื้อสื่อเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
5. ประเมิน/นิเทศติดตาม ตามตารางท่ีก าหนด 
6. สรุป รายงานผล 
 

มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 

มีนาคม – กันยายน 62 
 

กันยายน 2562 
กันยายน 2562 

น.ส.สุจิราภรณ์  เงาศรี 
และคณะ 

 
6.  งบประมาณ    -    บาท  (-ไม่ขอสนับสนุนงบประมาณ-) 
 
7.  การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการ
เขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล 

1. ตรวจบันทึกการอ่าน 
2. ส ารวจจ านวนนักเรียนจาก
บันทึกสถิติการเข้าห้องสมุด 

1. แบบตรวจบันทึกการอ่าน 
2. แบบบันทึกสถิติการเข้า
หอ้งสมุด 

2.ร้อยละ ของนักเรียน ที่แสวงหาความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ชิ้นงาน
นักเรียน) 

แบบตรวจการบันทึกความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
(ชิ้นงานนักเรียน) 

3.ร้อยละของนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ สนุกกับ
การเรียนและชอบมาโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

แบบสั ง เกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

4.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจ ความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนตระหนักเห็นและความส าคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5. นักเรียนเห็นถึงความส าคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
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โครงการ   มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน นับเป็น
กิจกรรมที่เป็นเวทีในการจัดแสดงผลงาน การจัดการเรียนรู้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาจากกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย เขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อเนื่อง
ตลอด ตามกระบวนการรูปแบบ และวิถีการที่ก าหนดเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
ต่อเติมความสามารถ ให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นกิจกรรม เชิดชูเกียรตินักเรียน ครู โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ 
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อจัดกิจกรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 และครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2562/2563 
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถให้เต็มศักยภาพ 
  3. เพ่ือสร้างเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนที่มีผลงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
 

3. เป้าหมาย 
  1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 185 โรง 17 กลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เต็มศักยภาพ 
  2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป 
   

4. กิจกรรม/ขั้นตอน 
  1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขัน 
  2. ค้นหาแววสถานศึกษา วิเคราะห์ คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับแต่
ละกิจกรรม 
  3. จัดหาสื่อ นวัตกรรม ออกแบบจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษในแต่ละกิจกรรมให้
เต็มศักยภาพ 
  4. กลุ่มเครือข่าย ด าเนินการคัดกรองประเมินการแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ
ตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๑๙ 

 

๕. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน 
จัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 
สรุปผลการแข่งขันระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 
เข้าร่วมประชมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 
จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
การศึกษา 70 
จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 70 

ต.ค. – ธ.ค. 62 
 
ต.ค. – ธ.ค. 62 
ต.ค. – ธ.ค. 62 
 
พ.ค. – ก.ย. 63 
 
ก.ย. – ธ.ค. 63 
 
พ.ย. – ธ.ค. 63 
 
ส.ค. – ก.ย. 63 

น.ส.เพ็ญประภา 
             มีเพียร 
พร้อมคณะ 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ 2563  จ านวนทั้งสิ้น   400,000      บาท  งบประมาณขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ เงิน

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

1 ร่วมประชุมระดับภาค 30,000  30,000 30,000 
2 ประชุมคณะท างาน 55,000  55,000 55,000 
3 การแข่งขันระดับเครือข่าย 85,000  85,000 85,000 
4 แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 200,000  200,000 200,000 
5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  30,000 30,000 30,000 

รวม 370,000 30,000 400,000 400,000 
 

๗.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

๑.มีกิจกรรมการแข่งขันในระดับพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๒.มีรายงานผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๓.มีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๔.มีรายงานผลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๕.มีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๖.มีรายงานผลการแข่งขันระดับประเทศ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
  ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
๑ เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - - กลุ่มอ านวยการ 
 

3 อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาระ
การ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
(Kids คิดสนุก) สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

4 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

- 100,000 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
5 เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2562 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

6 ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่า
ร้อยละ 30 เพ่ือยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก เ รี ยน     
ปีการศึกษา 2562 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
7 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
โ ป ร แ ก ร ม  SchoolMIS       
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3      
สพป.ยโสธร เขต 2 

40,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

8 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชภิเษก 4 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2       
(ค่ายคุณธรรม น าชีวี เพ่ือ
ศักดิ์ศรีข้าราชการไทย) 

200,000 - 
 

- กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

290,500 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

10 การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
วิ ท ย ฐ า น ะ แ ล ะ เ ลื่ อ น      
วิทยฐานะ 

20,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

11 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

120,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

12 พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ส าหรับโรงเรียน 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 
13 ยกระดับคุณภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

100,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
14 พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาด้านการกีฬา 
50,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 990,500 100,000   
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โครงการ   เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายปิยะ   ส่งเสริมสกุล  และคณะ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดให้พิจารณาโดย
รอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระท าความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่งตั้งเพียงต าแหน่งระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบ
ก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน
รู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชท่านอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง ด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2536 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 และในแต่ละปี สพฐ.ได้จัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการในสังกัด และต้องไปติดต่อตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส านักกอง
กษาปณ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความ
อุตสาหะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ที่มีคุณสมบัติครบสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 ครบ 100% 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สามารถส่งข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ให้ สพฐ.ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  1 การไปตรวจรับเครื่องราชฯ ณ กอง
กษาปณ์ กรุงเทพมหานคร 
     1 .1 ด า เนินตรวจสอบรายชื่ อผู้ ได้ รั บ เครื่ อง          
ราชอิสริยาภรณ์ฯ 
     1.2 ไปติดต่อตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

ม.ค. – 30 ก.ย.63 นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 
และคณะ 

กิจกรรมที่  2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ        
ณ ห้องประชุม สพป.ยโสธร เขต 2 
     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้
สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
     2.2 จัดพิธีมอบ 
     2.3 รายงาน สพฐ. 
     2.4 สรุปรายงานผล 

ม.ค. – 30 ก.ย. 63 นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 
และคณะ 

 
 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน    20,000   บาท แบ่งเป็นดังนี้ 
  
ล าดับที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การไปตรวจรับเครื่องราชฯ 
1.1 ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ ได้รับ
เครื่องราชฯ 
1.2 ไปติดต่อรับเครื่องราชฯ 

 
9,900 

 
ค่าใช้สอย 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดพิธีมอบเครื่องราชฯ 
2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชฯ 
2.3 ประเมินโครงการ 
2.4 สรุปรายงานผล สพฐ. 

 
10,100 

 
ค่าใช้สอย 

 รวมทั้งสิ้น 20,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
-ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครบ 100% 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
-ข้าราชการและลูกจ้ างประจ า 
ได้รับความพึงพอใจ 

- ตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า(หมวดฝีมือ) ที่มีคุณสมบัติและประกาศ
ชื่อในราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562 ครบ 100% 
 7.2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความ
อุตสาหะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
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โครงการ   รอยยิ้มครูเพ่ือเด็กไทย 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประยูร  เรืองศรี  และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ครู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน     
ซึ่งต้องเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมน สังคมและประเทศชาติ ครู คือ ผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ 
ความสามารถของคม ซึ่งเป็นผู้ที่จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะอดทน         
และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไป ครูจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้ งในอดีต   

และปัจจุบัน 
  ๒. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความรู้รัก สามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน        
และระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาและ      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖3  ทุกคน รวม ๕๐๐  คน       
  เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ   
ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่อไป 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  ๔. ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 
  ๕. ติดตามประเมินผล / รายงานผลการด าเนินงาน  

๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
๑ ขออนุมัติโครงการ  --           
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ   ---          
๓ ประชุมคณะกรรมการ   ---          
๔ ด าเนินการจัดงานวันครู    --         
๕ ติดตามและประเมินผล / รายงาน

ผลการด าเนินงาน 
    ---        

 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   3๐,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ( ๑๐๐ บาท x 3๐๐ คน ) 
  

3๐,๐๐๐ 
 

 

 3๐,๐๐๐ 
 

 

 

รวม  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 3๐,๐๐๐  3๐,๐๐๐  
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๗.  การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

     ผลผลิต 
      ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๕๐๐ คน ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไป 

 
๑.การสังเกต สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 

 
๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 

    ผลลัพธ์ 
      ผู้ เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕63 น าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

  

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา ในวิชาชีพ      
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห    ๑๓๐ 
 

 
โครงการ   อบรมครูนักเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    (Kids คิด สนุก) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ ,นางศิรินภา  ศรีสุข  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถยืนอยู่บนเวที
ระดับชาติและระดับโลกได้อย่างสง่างาม เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักการศึกษา ครู ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความสนใจ น ามาเป็นเป้าหมายหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมกบการบริหารของสังคมโลกในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ มีทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ได้ มี
การใช้เหตุผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ศึกษาเปรียบเทียบ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ าใจ
รู้จักการท างานเป็นทึม รู้จักความเป็นผู้น าและบทบาทหน้าที่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงจะ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จึงจัดโครงการอบรมครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีทัศนคติทีดีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย   ครูผู้สอน จ านวน  185 คน  นักเรียน  555  คน 
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูสามารถการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ 
   - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์ 

 2.  ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ1คน รวม 185 คน และนักเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 555 คน รวม
ทั้งหมด 740 คน 
             - คณะกรรมการ จ านวน  20  คน  



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห    ๑๓๑ 
 

 
 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1. ให้กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Kids คิด สนุก)  
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบ่งฐานความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฐาน 

2. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม 
3. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
4. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ให้กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบ่ง
ฐานความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฐาน 
2 .ถอดประสบการณ์โรงเรียนที่เข้าร่วม 
3.สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
4.รายงานผลการพัฒนาเพื่อเผยแพร่ 
 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 

 
6.  งบประมาณ    -    บาท  (ไม่ขอสนับสนุนงบประมาณ) 
 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ครูผู้สอนและนักเรียนมีทัศนคติทีดีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการอบรมครูนักเรียนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห    ๑๓๒ 
 

 
โครงการ   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ    
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การแสวงหาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ จึง
เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนกรสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป  โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน  เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งกรแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข 
นอกจากนี้ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 
3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผู้เรียน 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงต้องพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ ให้สอดความกับโลกในยุคปัจจุบัน ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ 

ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 
 
3. เป้าหมาย   ครูผู้สอน จ านวน  185 คน   
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องใน 
ระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 

2.  ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ1คน รวม 185 คน  
             - คณะกรรมการ จ านวน  20  คน 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห    ๑๓๓ 
 

 
 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
 

1. เตรียมความพร้อมงานวัดและประเมินผลทุกระดับ 
2. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการอ่านออกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
3. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลข้อสอบกลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 
4. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 
5. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ Pre O-NET 
6. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ O-NET 
7. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
8. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมความพร้อมงานวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

2. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลการอ่านออกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

3. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลข้อสอบกลาง    
(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 

4. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 

5. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัด
และประเมินผลการสอบ O-NET 

6. สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
7. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 

 

 กันยายน 2562 - 
ตุลาคม 2563 

คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห    ๑๓๔ 
 

 
6.  งบประมาณ  100,000    บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 เตรียมความพร้อม
งานวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

 5,500  5,500  5,500 

2 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลการอ่าน
ออกชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ 

 33,300  33,300  33,300 

3 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลข้อสอบ
กลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.
๑,ม.๒) 

1.  5,500  5,500  5,500 

4 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลการสอบ
NT(ป.๓) 

 33,300  33,300  33,300 

5 ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการครูวัดและ
ประเมินผลการสอบ 
O-NET 

 5,500  5,500  5,500 

6 สรุป วิเคราะห์ผลการ
พัฒนา 

 16,900  16,900  16,900 

7 รายงานผลการ
พัฒนาเพื่อเผยแพร่ 

 -  -  - 

 รวมงบประมาณ 100,000  100,000  100,000 
ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ   

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
             สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๑๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard 
Curriculum) โดยก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการที่จะรู้ได้ว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามาตรฐานการเรียนรู้มาก
น้อยเพียงใด จะต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกปี โดยท าการทดสอบกลุ่มสาระหลักส าคัญ ผลการทดสอบจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงก าหนดให้
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองตัวชี้วั ด และมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๒.๒  เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มครูตามวิชาเอกในการจัดการเรียนรู้ช่วยลดปัญหาโรงเรียนที่มีครูไม่
ตรงตามวิชาเอกให้นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่จบวิชาเอกโดยตรง 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
  ๓.๑.๒  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
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 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และด าเนินการจัดการเรียนรู้ในลักษณะวิชาการ ที่ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๓.๒.๒  ผลการประเมินระดับชาติ O-NET , NT ทางการเรียน วิชาหักของนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมสูงขึ้น 

๔.  กิจกรรมและด าเนินการ 
  ๑.  จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  กลุ่มเครือข่ายออกแบบการจัดค่ายวิชาการ หรือรูปแบบอ่ืนที่ยึดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๓.  กลุ่มเครือข่ายด าเนินกานจัดกิจกรรมพัฒนาเติมเต็มศักยภาพผู้เรียน 
  ๔.  สรุปผลการพัฒนา 

๕.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑. จัดสรรงบประมาณ             
๒. ออกแบบกิจกรรม             
๓. จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

            

๔. นิเทศติดตามผลและ
ประเมินผล 

            

๕. สรุปผลการพัฒนา             
 
๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ไม่จัดสรรงบประมาณให้) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ งบประมาณ  

( ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย ล ะ 
50,000 บาท) 

๘๕๐,๐๐๐  ๘๕๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ: งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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๗.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
๑.  ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

แบบทดสอบ 

๒.  ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
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โครงการ ศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ 30 เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562     
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีปร ะสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐาน
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โดยตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA 
และระบบการทดสอบมาตรฐานกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้สามารถ     คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การแสวงห าความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ     
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนกรสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

 

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวก ตั้งแต่การวางแผน การก ากับและตรวจสอบการทางานของโรงเรียน  และต้องพัฒนาโรงเรียนที่มีผล 
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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3.  เป้าหมาย    
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  
ในสังกัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้น 

2.  ด้านปริมาณ 
     โรงเรียนพ้ีเลี้ยงที่ผล O-NET  ที่ระดับสูง  จ านวน 23 โรงเรียน 
     และโรงเรียนที่มีผล  ผลสมัฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  13 โรงเรียน 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  10 โรงเรียน 
 
1 บ้านหวายกุดสว่าง 1 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 
2 บ้านน้อมเกล้า 2 บ้านดอนฮี 
3 บ้านโคกสุวรรณ 3 บ้านหนองเลิงค า 
4 บ้านพืชคาม 4 บ้านสองคร 
5 บ้านหนองแคน 5 บ้านไทยเจริญ 
6 บ้านนาทม 6 บ้านเหล่าเมย 
7 บ้านภูถ้ าพระพรเจริญ 7 บ้านส้มผ่อ 
8 บ้านนาโส่ 8 บ้านสมสะอาด 
9 บ้านค าไผ่ 9 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 
10 บ้านห้วยยาง 10 บ้านน้อมเกล้า 
11 บ้านหนองไก่ขาว   
12 บ้านหนองซ่งแย้   
13 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา   
 

 
  

 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1. ให้โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์       
และสร้างเครื่องมือในการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET  

2. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
- สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 

 -รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ให้โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อย
ละ ๓๐ ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
และสร้าง เครื่องมือในการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET  

2. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้า
ร่วม โดยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

- สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
 -รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 

 
6.  งบประมาณ         40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
      1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน 10,000 บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเครื่องมือ ค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 10,000 บาท 
  - ค่าจัดจ้างในการท าเครื่องมือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET จ านวน 10,000 บาท 
  - ค่าจัดท ารายงานผล 10,000 บาท     
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ: ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนในสังกัดทั้ง ๒๓ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สูงขึ้น 
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โครงการ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

โปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2563 สพป.ยโสธร เขต 2  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบ
ดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษา
ก าหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

       การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่ต้อง
อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การ
ใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ที่จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้งานวัดและ
ประเมนผลการเรียนรู้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

2. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุก 

โรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย   จ านวน  ๑๘๕  คน 
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูในกลุ่มเครือข่ายสามารถการเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุก 
ระดับชั้นสามารถด าเนินงานการได้ถูกต้อง 

2.  ด้านปริมาณ   
              - ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จ านวน  
๑๘๕  คน 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการน าเสนอผลงาน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการอบรมบรรยาย 
ให้ความรู้การใช้งานระบบบริหารด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม 
SchoolMIS  
  

๒. ปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม 
SchoolMIS  
 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

รัชฎาภรณ์  สามารถ 

 
6. งบประมาณ  40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
1.1 ฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม SchoolMIS โรงเรียนในอ าเภอ
ไทยเจริญ  กุดชุม และ ทรายมูล  

         1.2 ฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและประเมินผล  
         ทางการศึกษา โปรแกรม SchoolMIS โรงเรียนในอ าเภอเลิงนกทา  
         และอ าเภอป่าติ้ว 
 

40,000- 

หมายเหตุ : ถั่วจ่ายทุกรายการ 
       
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้ถูกต้อง   
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โครงการ การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิณทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (ค่ายคุณธรรม น าชีวี เพ่ือศักดิ์ศรี
ข้าราชการไทย)    

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวจังกร  จตุเทน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ 
วรางกูร  รัชกาลปัจจุบัน  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  พระบรมพิธีบรมราชาภิเษกเป็นราช
ประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนาน เพื่อวามเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์   พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติยิน
ยินดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  
ได้พระราชทานพระราโชวาทด้านการศึกษา ไว้ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้ เรียน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ือต่อครบครัวและชุมชนของตน  ๒) มีพ้ืนฐานชีวิต
มีม่ันคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด
ที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  ๓) มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้ค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจน
ส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  ๔) เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า 
การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  ต่างส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ได้น้อมรับพระราโชบายด้านการศึกษาดังกล่าวใส่เกล้า ใส่กระหม่อม มาสู่
การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมี
วินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
จึงได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (ค่ายคุณธรรม น าชีวี
เพ่ือศักดิ์ศรีข้าราชการไทย)  เพ่ือเสริมสร้างปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ความวัฒนาถาวรของ
ชาติไทยสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 2.2. เพื่อสร้างเสริมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลต้นแบบ 
ด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพ้ืนฐาน ที่มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และความดีสากลเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่แท้จริงพร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้น าต้นแบบด้านศีลธรรม 
 2.3. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาจิตเพ่ือเป็น  “คนดีของแผ่นดิน”  ในการปลูกจิตส านึกเกิดคุณลักษณะ   
๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
 
 3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                 - ผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จ านวน  ๒๐๐  คน       
      3.2.  เชิงคุณภาพ 
                  - ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ผ่านการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 
มีคุณธรรมพ้ืนฐานตามมาตรฐานศีลธรรม  ร้อยละ ๑๐๐ 
           -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด 
๑๘๖ แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 

เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ประสานที่จัดปฏิบัติธรรม  
แจ้งผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัดเพ่ือทราบ
และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
จัดปฏิบัติธรรม  ๓ วัน  ๒ คืน 
ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเรือ อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน           
โครงการปฏิบัติธรรม 

ตุลาคม ๒๕๖๒  -  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

นายจีระศักดิ์ ภาระเวช 
นางสาวจังกร  จตุเทน 
และคณะ 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     ๕.๑  งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓   จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม/รายการ 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม : ค่ายคุณธรรมน าชีวีเพ่ือศักดิ์ศรี
ข้าราชการไทย 
ค่าใช้จ่าย 
๑.  ค่าอาหารเช้า  ๒๐๐ คน  
     คนละ ๑๐๐ บาท (๒๐๐ x ๑๐๐) 
 ๒. ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 
จ านวน ๔ คัน ๓ วัน  
    ( ๑๕,๐๐๐ x  ๔ x ๓ ) 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
  ๒๐,๐๐๐ 
 
๑๘๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
     - 
 
     - 

 
 
 
       - 
 
       - 

 
 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๑๘๐,๐๐๐ 

                     รวมเป็นเงิน    - ๒๐๐,๐๐๐       -     -       - ๒๐๐,๐๐๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน       

การประเมิน 
๑. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

การสอบถาม 
การสังเกต 
และการสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์ 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  สามารถ
ปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนา 

การสังเกต แบบสังเกต 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ได้น าความรู้มา
ใช้เป็นหลักธรรมค าสอนมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งชีวิตการท างาน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     ๗.๒  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาตนเองได้ ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
     ๗.๓  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมมีความสุขในการท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น 
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โครงการ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวจังกร  จตุเทน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล       
      ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดเชิง
ระบบสามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนความคิด มีการบริหารองค์กรที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความเข้าใจในความหลากหลายทางสังคม                  
มีความสามารถในการสานสัมพันธ์ที่ดีมีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ การที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะตลอดจนประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและการน้อมน าการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของปวงชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับความรู้ ดังนั้น หากมีช่องทางให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับรู้หลักการพัฒนาตาม
พระราชด าริ ในด้านต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมื ออาชีพ เป็นที่น่าศรัทธาของ
ผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๒.๑  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะ 
ตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๒.๒  เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และร่วมกันพัฒนา สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ประสบการณแ์ละการท างานเป็นทีม 
  ๒.๔  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เป้าหมาย  

      ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  ลูกจ้างประจ า  
และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  , ประธานเครือข่ายและ       
กตปน.  จ านวน   ๙๐   คน      
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบ  
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกน าความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน     
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กิจกรรมที่  ๑ พัฒนาศักยภาพข้ าราชการในสั งกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ระเบียบกฎหมาย 
นโยบายการบริหารการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมที่ ๒   
   - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
 - จัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วม
กิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 - ติดตามสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลการพัฒนา
หลังการด าเนิน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ -๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวจังกร  
               จตุเทน  
 และคณะ 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     ๕.๑  งบประมาณ  ๒๕๖๓   จ านวนทั้งสิ้น  ๒๙๐,๕๐๐  บาท                
             โดยแบ่งเป็น  ๒  กจิกรรม  ดังนี้        

กิจกรรม /รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
  เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย     วัสด ุ

กิจกรรมที่ ๑   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต ๒  ณ  ห้องประชุมในส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  
  ๑. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  ๙๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน ๑ วัน 
 ( ๙๐ x ๑๕๐ x ๑ )      
กิจกรรมที่ ๒  ศึกษาดูงานนอกสถานที่                   
๑. ค่าท่ีพัก จ านวน ๖๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
    จ านวน ๒ คืน  (๖๐ x ๖๐๐ x ๒) 
 ๒.อาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น  ( วันที่ ๑) 
    ครบมื้อ วันละ ๘๐๐ บาท (  ๖๐ x ๘๐๐  ) 
๓. อาหาร กลางวัน – เย็น  (วันที่ ๒ และ วันที่ ๓) 
    ไม่ครบมื้อ วันละ ๖๐๐ บาท ( ๖๐ x ๖๐๐x ๒ ) 
๔. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ๑ คัน จ านวน ๕ วันๆ         
    ละ ๑๕,๐๐๐บาท เป็นเงิน  ( ๑๕,๐๐๐ x ๑ x ๕ ) 
๕. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถ สพป. ยส.๒ จ านวน ๑ คัน) 
 
                    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

  
 
 
 

 
  

 ๑๓,๕๐๐ 
  
   
๗๒,๐๐๐ 

 
๔๘,๐๐๐ 

 
๗๒,๐๐๐ 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๗๕,๐๐๐ 
   
 ๑๐,๐๐๐    
    
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
   

 
๗๒,๐๐๐ 

 
๔๘,๐๐๐ 

 
๗๒,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

  
 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

 
๒๐๕,๕๐๐ ๘๕,๐๐๐ 

  
๒๙๐,๕๐๐ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    ๑.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการ
ปฏิบัติงานด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีกระบวนการและ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบท และสภาพ
การของ สพฐ. 
   ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพน าความรู้
ที่ได้รับจาการศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหน้าที่ของ
ตนให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมและน าองค์ความรู้ใหม่ มาใช้ในการท างาน 
ทักษะการปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม 
 
 

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

 

 
   ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความพร้อม มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ 
เป็นที่เชื่อถือของผู้อ่ืน มีทักษะการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐   
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โครงการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช นางสาวดารา  อิฐทอง และนางสาวสุนิสา สนิท 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 

 เชิงปริมาณ 
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ 2 ครั้ง 
 

 เชิงคุณภาพ 
  สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตาม
ก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด 
ชอบ ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ  /  /         น.ส.สุนิสา 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
  /  /  /   /    

3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน   /   /  /   /   

4 คณะกรรมการออกประเมิน    /  /  /   /   

5 สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 

   /  /  /   /   

6 น าเสนอผลการประเมิน      
ด้านที1่ ด้านที่ 2 

   /   /  /   /  

๗ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานด้านที่ 3 

   /          

๘ ส่งผลงานด้านที่ 3 ให้
คณะกรรมการอ่านผลงาน  
ด้านที่ 3 

    /     /    

๙ ประชุมสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 

     /     /   

10 น าเสนอผลการประเมิน      
ด้านที่ 3 

     /     /   

11 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยาฐานะ 

      /     /  

12 ประเมินโครงการ            /  

13 สรุปรายงานผลโครงการ            /  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณปี 2563    จ านวนทั้งสิ้น   20,๐00   บาท 
                  - จากเงินงบประมาณ    2๐,000   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ เงิน
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1   ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2  
และด้านที่ 3   ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน  
1.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมที่ 2   ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 
2.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
ส าหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ 
3.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 
3.๒. ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  5,800 
7,400 

 
 

2,400 
1,000 

 
 

2,400 
  1,๐00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5,800 
7,400 

 
 

  2,400 
  1,000 

 
 

     2,400 
     1,๐00 

 
 

 5,800 
7,400 

 
 

  2,400 
  1,000 

 
 

   2,400 
   1,๐00 

  
6. การประเมินผล 
 โดยการสังเกตและการสอบถาม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านผลลัพธ์(Outxome) 
 -ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
ด้านผลผลิต(Outputs) 
 -ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง 
 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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โครงการ ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ  และคณะ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมาตรา 72 แห่ง พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2544 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งยัง
คณะกรรมการพิจารณาและเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก
ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือด าเนินการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม 
2.3 เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าใน 

สังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 
  สามารถออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนด 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท าโครงการ 1 ต.ค. 62– 31 ต.ค. 2562  
2 ประชุมอนุมัติโครงการ 1 พ.ย. 2562  
3 แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายละเอียด 5 พ.ย. 2562  
4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 1 เม.ย. 2563,1 ต.ค. 2563  
5 จัดท ารายละเอียด/ค าสั่งเลื่อนขั้นระดับเงินเดือนให้กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3 เม.ย. 2563, 3 ต.ค. 2563  

6 ประเมินโครงการ 30 ต.ค. 2563  
7 สรุปรายงานผล 1 พ.ย. 2563  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 

วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   ถึง  วันที่   30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
  สถานที่ด าเนินการ ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และโรงเรียนในสงักัด 

 
6. งบประมาณ 

จ านวน  120,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563)  รายละเอียดดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าท าการนอกเวลาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

1.1 เม.ย. 2563ตั้งแต่ 20 มี.ค.2563– 6 เม.ย. 2563 
- วันปกติ 16 ชม. X 50 บ. X 11 คน = 8,800 บาท 
- วันหยุด 21 ชม. X 60 บ. X 11 คน = 13,860 บาท 
รวม 22,660 บาท 

1.2 ต.ค. 2563ตั้งแต่ 15 ก.ย.2563– 30 ก.ย. 2563 
- วันปกติ 16 ชม. X 50 บ. X 11 คน = 8,800 บาท 
- วันหยุด 21 ชม. X 60 บ. X 11 คน = 13,860 บาท 
รวม 22,660 บาท 
รวมทั้ง เม.ย. 2563  และ ต.ค. 2563  เปน็ 45,320 บาท 

45,320    

กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้สอยในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

1.3 ครั้งที่ 1รอบ 1 เม.ย. 2563 
1.4 ครั้งที่ 2รอบ 1 ต.ค. 2563 

(โดยแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) 

71,400   
 
35,700 
35,700 

 

กิจกรรมที่  3 ค่าประชุมในการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
1.3 ลูกจ้างประจ า 
1.4 พนักงานราชการ 

3,280    

รวมงบประมาณ 120,000    
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

ในช่วงหลังนับตัว 1 มีนาคม  และ 1 กันยายน อาจท าให้อัตราเงินเดือนคลาดเคลื่อน 

2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับโอน หรือย้าย หลังการนับตัว ณ 1 มีนาคม  

และ 1 กันยายน อาจท าให้อัตราเงินเดือนคลาดเคลื่อนในการเลื่อนเงินเดือน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ควรให้มีการเลื่อนเงินเดือน ในแต่ละรอบ  รอบ 1 เมษายน  รอบ  1  ตุลาคม ของ 

ทุกปี เสร็จสิ้นแล้วค่อยด าเนินการออกค าสั่งรับโอน หรือย้าย หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ  

 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 98  ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 

2. ร้อยละ 99 ของพนักงานราชการที่ได้เลื่อนค่าตอบแทน 

 

เชิงคุณภาพ 

1.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีการพัฒนาตนเองตนเองพัฒนาการ เรียน
การสอนให้นักเรียน สถานศึกษา สพป.เพ่ือน ามาผลมาประกอบ 

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความคล่องตัวในการ 
บริหารงานและสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลา 

         2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการ พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560 ส าหรับโรงเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว  และคณะ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ได้ประกาศลงใน
พระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน 
นับเป็นกฎหมายใหม่ และปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินตามธรรมาภิบาล เสริมสร้าง
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมทั้งการบริ หารงานพัสดุ
ภาครัฐต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยก าหนดและ
ยอมให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนและขบวนการต่าง ๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดหา
ทั้งปวง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางทุกขั้นตอนและครบทุกวงจร มีบทก าหนดโทษแก่
เจ้าหน้าที่ และผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย ลดปัญหาอันไม่พึง
ประสงค์และขัดต่อหลักธรรมาภิบาลหลากหลาย 
 

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง   จึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับใหม่ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง  และน าไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ    
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานการเงิน      
การคลัง ขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ
ส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  ๒.๓  ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ 
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  ๒.๔  ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสามารถทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
  ๒.๕  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนะคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 

  ๓.๑  เชิงคุณภาพ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           
มีความรู้ความเข้าใจ   กฎหมาย  ระเบียบ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในจัดซื้อจัดจ้าง  ได้อย่างถูกต้อง     
  ๓.๒  เชิงปริมาณ 
                   ๓.๒.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  
๑๘๕  โรงเรียน จ านวน ๔ ครัง้ 

๓.๒.๒  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน 
ค่าซ่อมแซมต่างๆ  จ านวน   ๕๐  โรงเรียน 

๓.๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุม ที่บุคคลภายนอกจัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
อบรมพัฒนาตามโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว  
และคณะ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  ๕.๑  งบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวนทั้งสิ้น   ๘๐,๐๐๐  บาท  
                                 - จากเงินงบประมาณ   ๘๐,๐๐๐  บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุม 
ค่ าอาหาร /อาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม  คณะท างานและ 
ผู้เข้าอบรม  คนละ ๑๙๐ บาท  
ครั้งที่ ๑  จ านวน ๘๐ คน 
ครั้งที ่๒  จ านวน  ๘๐ คน  
ครั้งที่ ๓  จ านวน ๑๐๐ คน 
ครั้งที่ ๔  จ านวน  ๗๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๕,๒๐๐ 
๑๕,๒๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๓,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

      ๑๕,๒๐๐ 
๑๕,๒๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 

       ๑๓,๓๐๐  

2. 
 

กิจกรรมที่ ๒ ออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณงบ
ลงทุนและงบด าเนินงานรายการ
ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 
   
 
 
 
 
   รวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๗,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๗,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
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 ๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานด้าน
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม
กฎระเบียบ  หนังสือเวียน  ข้อบังคับ 
๒ . ผู้ อ า น วยการ โ ร ง เ รี ยนและ 
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ กา รจั ดท า
เอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  
ทุกประเภท   
 

- สังเกต                                   
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- สังเกต                                
- สอบถาม                             
- ตรวจสอบเอกสาร  
 
 
 

การส่งหลักฐานมาขอเบิกเงิน/
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง 
 
การส่งหลักฐานมาขอเบิกเงิน/  
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง 
 
 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1. ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความรู้  
ความเข้าใจ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าไปปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการด้านเอกสารการเบิก  ท าให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าประชุมสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่ 

สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีนโยบายส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยใน
ทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการบูรณาการระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งจะน าโอกาสทางเศรษฐกิจและการท างานร่วมกันแบบไร้พรมแดนของสมาชิกใน
สังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางส าหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างบุคลากรของประเทศ ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเนื่องจาก
บุคลากรในศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในประชาคมโลกได้ดี รวมทั้งสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ กับ เพ่ือนร่วมอาชีพในระดับ
นานาชาติได้ 
  แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้พัฒนา
แนวทางเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยมาโดยตลอด
ซึ่งแต่ละหน่วยงานมักมีรูปแบบ แนวทาง ลักษณะการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนคนไทยอย่างยั่งยืน 
  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดโครงการยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครูสู่
ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิธีการสอนแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ครู
เข้าโครงการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกับคณะท างานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่จบเอก
ภาษาอังกฤษ และคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนส าหรับผู้เรียนในบริบทของ
ประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านวัตกรรมการสอน และการ
ท าวิจัยส าหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตน เพ่ือเป็นก าลังในการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ตรงตามความต้องการของประเทศต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 

 1. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 2. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 
 3. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน      
การจัดการเรียนการอสนภาษาอังกฤษ 
 4. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  4.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี  แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
  3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
  4. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะท างาน 1 -30 ต.ค.62 น.ส.เพ็ญประภา 

มีเพียร และคณะ 2. วางแผนการด าเนินงาน 
-ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
-ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
20 พ.ย. 62 

3. ด าเนินงานแก้ปัญหา 
-ให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านเทคนิคการสอน 
การพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
-ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

21 พ.ย .  62 – 30 
ก.ย. 62 

4. ประเมินโครงการ 
-จั ด ป ร ะกว ดค รู ที่ มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รส อน
ภาษาอังกฤษ 
-ประเมินผู้เรียน 

 

5. สรุป รายงานโครงการ   
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ 2563 จ านวนทั้งสิ้น   100,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
1. ประชุมคณะท างาน 10,000 10,000 10,000 
2. วางแผนการด าเนินงาน 

-ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
-ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

5,000 5,000 5,000 

3. ด าเนินงานแก้ปัญหา 
-ให้ความรู้ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษ ด้ าน
เทคนิคการสอน การพัฒนาการผลิตสื่อ
เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
-ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

70,000 70,000 70,000 

4. ประเมินโครงการ 
-จัดประกวดครูที่มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-ประเมินผู้เรียน 

10,000 10,000 10,000 

5. สรุป รายงานโครงการ 5,000 5,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น 100,000 100,000 100,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการ
พัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอ
พลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
3.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
4.นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการ
สื่ อ ส า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

ประเมิน 
 
 
ประเมิน 
 
 
 
การนิเทศติดตาม 
 
 
 
ประเมิน 

แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบนิเทศ 
 
 
 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัด   การเรียน
การสอน 
 3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 4. นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นายคชาภัฎ  จูมผา น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  กันยายน ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่หลักในการบริหารและจัดการศึกษารวมถึงการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงและกรมต้นสังกัด    
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต้องทุ่มเทเสียสละก าลังกาย ใจ และสติปัญญาให้
เกิดสัมฤทธิผลที่ตั้งไว้ หากบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาตามหน้าที่และอาจเกิดผลเสียต่อการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานได้ 
 
  กิจกรรมกีฬาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
ของบุคคลให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีระเบียบวินัย จึงควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา 
และร่วมแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 ผลลัพท์(Outcomes) 
 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์และพร้อม
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เสมอ 
 ผลผลิต(Outputs) 
 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา และร่วมแข่งขันกีฬาที่เหมาะสม
กับวัยเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปี 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทบุคคลหรือทีม อย่างน้อย 1-3 ครั้ง เช่น กีฬา
หน่วยงานของส านักงานเขต กีฬาหน่วยงานกุดชุมสัมพันธ์เกมส์ / อ าเภออ่ืน และกีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ 
(วันกีฬาแห่งชาติ) ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร เป็นต้น 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 สพป.ยโสธร เขต 2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประชุมสร้างความเข้าใจและจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 4.2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน “กุดชุมสัมพันธ์เกมส์” 
 4.3 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 ก าหนดนโยบาย แนวทางและ

ประชุมสร้างความเข้าใจ 
 

 / /          

2 ร่วมแข่งขันกีฬากุดชุมสัมพันธ์
เกมส์ 

  / / / /       

3 สรุป รายงานผลโครงการ       /      

 
6. งบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวนรวม 50,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้แยกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
 

50,000  50,000  

รวม 50,000  50,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
-บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจได้ร่วมกิจกรรมกีฬามากกว่า
ร้อยละ 80 
 

ด้านผลผลิต (outputs) 
-บุคลากรทางการศึกษาได้ออก
ก าลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน และ
ร่วมแข่งขันกีฬามากกว่า 1 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 8.1 บุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 
 8.2 บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
        และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 

90,0๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 พัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัด 
การเรียนการสอนทางไกล  
New DLTV 

80,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รวมงบประมาณ 170,000 - -  
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (4) ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนิตยา  จารุมาศ , นางแก้ว  ฉัตรจอหอ และนางขวัญจิตต์  อังกระโทก 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปรากฏข้อมูลจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังมีเด็กและเยาวชนในสังกัดส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ้านวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่
ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังคม จากเพ่ือน 
และจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง ดังนั้น การส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญให้นักเรียนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข 
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท้า
โครงการนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือประเมินผลการด้าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เป็นที่ประจักษ์  
 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ้านวน  ๑๘๕ แห่ง 
  ๓.๑.๒ นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร 
เขต ๒ จ้านวน  ๑๘๕  แห่ง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ        
การคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  ๓.๒.๒ สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา น้ากระบวนการด้าเนินงาน ๕ ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงานผ่าน 
Application ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๓.๒.๓ สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 

จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
-ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
-การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ธ.ค. ๖2 – ม.ค. ๖3 
 
 
 
 
 

 
 
นางนิตยา จารุมาศ 
นางแก้ว ฉัตรจอหอ 
นางขวัญจิตต ์อังกระโทก 

๒ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
๑. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ 

เป็นที่เชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับ
การประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๒๕๖3 สพฐ. 

พ.ค. – ส.ค. ๖3  
นางนิตยา จารุมาศ 
 
 

๓ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
๑.จัดประชุมท้าแผนออกปฏิบัติงาน 
๒.ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังเหตุ  
รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตรนักเรียน สพป.ยส.๒ 
๓.คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ้าปี ๒๕๖3 สพฐ. 

ม.ค. – มี.ค. ๖3  
 
นางแก้ว  ฉัตรจอหอ 
นางขวัญจิตต ์อังกระโทก 

๔ เสริมสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
๑.แต่งตั้งคณะท้างาน 
๒.ประชุมท้าแผนเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงภายใต้ภารกิจ 
ฉก.ชน.สพป.ยส.๒ 
๓.ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
และมีการส่งต่อกรณีเด็กท่ีได้รับผลกระทบ 

ม.ค. –ก.ย.๖3 นางขวัญจิตต ์อังกระโทก 
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๕ ๑.คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ เป็นที่เชิง
ประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและ
รับรางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖3 สพฐ. 
๒ คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีนและนักศึกษาดีเด่น ประจ้าปี ๒๕๖3 สพฐ. 

ส.ค. – ก.ย. ๖3 นางนิตยา จารุมาศ 
 
 
นางแก้ว ฉัตรจอหอ 

๖ จัดประชุมคณะท้างานเพ่ือถอดบทเรียน และสรุปและ
รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

ส.ค. – ก.ย. ๖3 นางนิตยา จารุมาศ 
และคณะ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖3 
   สถานที่  ๑.เครือข่ายอ้าเภอ ๕ อ้าเภอ   
              ๒.สถานศึกษาทุกแห่ง 
     ๓.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 

๖. งบประมาณ  จ้านวน   ๙0,0๐๐.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้สถานศึกษาด้าเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
๑.๑ ครูผู้รับผิดชอบด้าเนินการคัดกรองนักเรียน
ยากจน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ใช้ระบบ CCT 
๑.๒ คัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความ
ยากจน พฤติกรรมเสี่ยง ใช้ยาเสพติด และใช้
เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
๑.๓ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom-meeting) 
จัดกิจกรรมเยี่ยมนักเรียน สพป.ยส.๒ รว่มกับ
สถานศึกษาเพ่ือขวัญและก้าลังใจสถานศึกษา ๔๐
แห่ง/๒๕ วัน 
-ค่าเบีย้เลี้ยง ผู้ปฏิบัติ ๕ คน จ้านวน ๒๐ วันๆละ 
๑๒๐ บาท 

18,0๐๐ 
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๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประกวด
และรับรางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ๒๕๖3 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
สถานศึกษา/ครู 
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน ๑๐ 
คนๆละ ๑๕๐ บาท 
๒. คณะกรรมการประเมินเพ่ือยืนยันผลงานเชิง
ประจักษ์ของสถานศึกษา 
สรุปและรายงานผลการด้าเนินโครงการ จ้านวน 
๑๐ เล่ม ๆ ละ ๒๐๐ บาท 
จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
-ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
-การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

18,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
จัดประชุมท้าแผนออกปฏิบัติงานและสรุปผล  
การออกปฏิบัติงาน จ้านวน ๙ ครั้ง  
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน ๙ 
ครั้งของคณะท้างาน 
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้า
ระวังเหตุ รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตร
นักเรียน สพป.ยส.๒ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท้างาน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท้างาน แบง่เป็น ๒ สายๆ ละ ๖ คน 
จ้านวน ๑๒ คน ลๆะ ๑๒๐ บาท จ้านวน ๑๐ครั้ง 
-ค่าพาหนะคณะท้างานจากบ้านพักถึงจุดนัดหมาย จ้านวน 
๑๒ คน ๆ  ละ ๑๐๐ บาท จ้านวน ๑๐ ครั้ง 
-ค่าถ่ายเอกสาร แบบรายงานออกตรวจ สรุป และ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 

18,๐๐๐ 
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 กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
คุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
จัดท้าแผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังความปลอดภัย
ของนักเรียนในสังกัด 
-จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน 
ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นและ
การออกตรวจเยี่ยม การส่งต่อกรณีเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จ้านวน ๕ คน 
-ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ในการออกปฏิบัติงาน 
จ้านวน ๑ คัน จ้านวน ๑๐ แห่ง 
-ค่าจัดท้าเอกสารแบบรายงานออกตรวจ/สรุป 

๑8,0๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - - 
 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง  การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้ครู/นักเรียน ออกจากโรงเรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ๑.จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
 ๒.ผู้ด้าเนินโครงการฯ จัดปฏิทินการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู วางแผนการจัดกิจกรรมฯ       
ให้ถูกต้อง และบางกิจกรรมให้บูรณาการกับกลุ่มอ่ืนๆ ที่เป็นงานลักษณะเดียวกัน 
 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
รอ้ยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และครอบครัวให้อยู่ในภาพที่มีมาตรฐานใน
การด้ารงชีวิตที่ด ีและพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๙.๒ สถานศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภท มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมที่สูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๗๕ 

 

โครงการ   พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
ทางไกล New DLTV 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (4) ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายพิษณุ   มูลสาร และคณะ 
    กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
                    สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538  และได้ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 ธันวาคม  
2538  ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ชั้น 6 ช่อง และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  ได้ออกอากาศการเรียนการ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทั้งนี้ก็เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                  
ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Foundation : DLF)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ในขณะนั้น  ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และทรงพระกรุณาพระราชทานตรา
สัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการ
พระราชทานการศึกษาไปสู่ปวงชน  โดยมีนายขวัญแก้ว  วัชโรทัย  รองเลขาธิการพระราชวังผ่ายกิจการพิเศษ
ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ปัจจุบันส านักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  ตั้งอยู่เลขที่ 139  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดการออกอากาศการเรียนการสอนจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล  ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนวังไกลกังวล  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ถ่ายทอดสดตามหลักสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ สายอาชีพ  ให้แก่
โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 15 ช่อง ในชื่อ DLTV 1-15  รวมทั้งการออกอากาศ
รายการภาคภาษาอังกฤษ  จ านวน  15 ช่อง  ในชื่อ DSTV Network 186-200  (True Vision)  สถานีวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ด าเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ใน 2 
ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal 
Education) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน
รายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน  หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก  โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงก าร
สามารถท าได้โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  เพ่ือรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามตารางเวลาที่
ออกอากาศ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ( Informal Education)  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ข่าวสาร
ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป การจัดการศึกษาผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยนี้  ก าหนดเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  และความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๗๖ 

 

                 ต่อมาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  ขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล  อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ในโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม พ.ศ. 2538  ปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวล  เป็นต้นแบบที่ทรงประสิทธิภาพ  และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมไปยัง
ผู้เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงเน้นให้
นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตนเองและยึดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แก้ปัญหาการขาด
แคลนครูและยกระดับความเสมอภาคของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน  คือการใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาส  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาและปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบาย ให้มีการศึกษาและขยายผลโครงการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์  
                 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 
ธันวาคม 2557  
                 2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก   
                 3. เพ่ือขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                 เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สพฐ. จึงได้ก าหนดให้มีแผนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ในด้าน
ความคมชัด มาตรฐาน ระดับ HD  และสามารถรับชมได้โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้อีกทาง รวมถึงการถ่าย
ท าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัดต่อตรวจสอบคุณภาพก่อนออกอากาศจริงย่างน้อย 3 วัน และครู
โรงเรียนปลายทางสามารถรับชมและเตรียมการสอนล่วงหน้าไว้ก่อนได้อีกด้วย  จึงเปลี่ยนชื่อการเรียนว่า DLTV 
เป็น New DLTV ในปัจจุบัน 
                 จากผลการสรุปผลของการนิเทศติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน New DLTV (โรงเรียน
ปลายทาง) ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาพรวมโรงเรียนเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ New 
DLTV (ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้           
New DLTV   
                 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เห็นว่าจึงจัดให้มี โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดใช้
เป็นแนวทางในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินและรายงานผล  โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
  2.2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินงานตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
  2.3 เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ 
   3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
จ านวน 124 แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( New DLTV ) อย่างเป็น
รูปธรรมเกิดผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  3.1.2 จัดตั้งโรงเรียนแกนน าการใช้การศึกษาทางไกล New DLTV จ านวน 3 โรงเรียน          
(ตามเกณฑ์ของ สพฐ. ) โดยแบ่งโรงเรียนแกนน าการจัดการศึกษาทางไกลเป็น 3 รูปแบบคือ.  

                  1 ) รูปแบบจัดการศึกษาตามตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
         2 ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดตารางสอนตารางเรียนของโรงเรียนโดยใช้
การสอนผ่านระบบ Internet New DLIT 
         3 ) โรงเรียนขยายโอกาสที่ใช้การจัดการเรียนการสอน New DLTV ในระดับมัธยมศึกษา 
         4 ) ให้โรงเรียนสมัครเป็น โรงเรียนเครือข่ายด้วยความสมัครใจในการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล New DLTV อย่างน้อย อ าเภอละ 5 โรงเรียน  
         5 ) จัดให้มีการนิเทศติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล New DLTV อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้งอย่างน้อย 
         6 ) จัดให้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงสาระการเรียนรู้ตารางเรียน และสรุปผลการ
ด าเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  

3.2  ด้านคุณภาพ 
  2.1  ด้านนักเรียน 
   2.1.1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
   2.1.2  นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   2.1.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2  ด้านครูผู้สอน  ร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ 100  สามารถบริหาร จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่
การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค
. 

พ.ย ธ.ค 

1 
วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนจัดท า
โครงการ 

        2562   

2 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
แต่งตั้งคณะท างาน 

     
  

     

3 

ส ารวจข้อมูลโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนดว้ยทางไกลผ่านดาวเทียม 
ที่มีความสมัครใจที่จะร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
New DLTV  
   - โรงเรียนต้นแบบ 3 โรงเรียน 
   - โรงเรียนเครือข่าย(ท่ีมีความ
สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการฯ) ไม่
น้อยกว่า อ าเภอละ 5 โรงเรียน 

          
 

  

4 
ประชุมวางแผนโรงเรียนแกนน า 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการของโรงเรียน 

            

  5 ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนการ
สอนของโรงเรียนแกนน าร่วมกัน  
(ครูทุกคนในโรงเรียน) 
   - การวิเคราะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
    - การบูรณาการการจัดตาราง
เรียนตางรางสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 
    - การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
    - เทคนิคการจัดห้องเรียนที่ครูไม่
ครบชั้น 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
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6  โรงเรียนแกนน าจัดประชุม
ปฏิบัติการ ตาม (ข้อ 6 ) โรงเรียนที่
เป็นเครือข่ายแนวร่วมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

  

          

7   การนิเทศติดตามและประเมินผล 
โดยใช้รูปแบบ 
 - การประชุมผ่านระบบ VDO-
Conference 
- คณะกรรมการออกนิเทศติดตามท่ี
โรงเรียนเพ่ือดูสภาพการจัดการเรียน
การสอนจริง 
- จัดการนิเทศติดตามระบบ Online 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 การสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 
  - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - สรุปรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ (New DLTV) 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการทั้งหมด 

  

          

 
5.  งบประมาณ   
 

กิจกรรม 
งบประมาณจ้าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนโรงเรียนแกนน า ผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน  
      - โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 
      - โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 
      - โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ 
     โรงเรียน ละ 2 คน รวม 6 คน และคณะกรรมการ 
จ านวน 12 คน รวม 18 คน ใช้เวลาการประชุมวางแผน      
1 วัน 
       1.1 ค่าอาหารว่าง   30x2 x 18 คน = 1,080 บาท  
       1.2 ค่าอาหารกลางวัน 120 x 18 คน =2,160 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,240 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,240 
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการการจัดท าแผนการสอนของ
โรงเรียนแกนน าร่วมกัน(ครูทุกคนในโรงเรียน)  
   - การวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
    - การบูรณาการการจัดตารางเรียนตางรางสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
    - การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
    - เทคนิคการจัดห้องเรียนที่ครูไม่ครบชั้น 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2.1 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
    โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย จ านวน 2 คน 
    โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง.  จ านวน 2 คน 
    โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ จ านวน 2 คน 
    คณะกรรมการตามค าสั่ง จ านวน  6 คน 
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  187 และคณะท างาน 13 
คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ใช้ระยะเวลาตามหลักสูตร  2 วัน 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
1.1 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ  30x4x135 = 16,200 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 120X2 X 135 = 32,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,600 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,600 
 

 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนแกนน าจัดประชุมปฏิบัติการ ตาม           
(ข้อ 6 ) โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายแนวร่วมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
       โดยขอใช้งบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียนแกนน าที่
จัดกิจกรรม จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท. 
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท  

  
 
 
 

15,000 

  
 
 
 

15,000 

 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามและประเมินผล โดยใช้
รูปแบบ 
      4.1 การประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
     4.2 คณะกรรมการออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนเพ่ือดู
สภาพการจัดการเรียนการสอนจริง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3 โรงเรียน x 4 ครั้ง x ครั้งละ 500 
บาท  = 6,000 บาท       
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงการออกนิเทศติดตาม 5 คน x 4 ครั้ง x 
120 บาท = 2,400 บาท 
 4.3 จัดการนิเทศติดตามระบบ Online ไม่ใช้งบ 
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2,400 
- 
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6,000 
 
 
- 

 
 
- 
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8,400 
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กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
5.2  สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) และสรุปรายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 
 

  
2,000 

 
2,460 

 
 
 

 
4,760 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวม 2,400 72,840 4,760 80,000  
 
6.  การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
6.1 ด้านคุณภาพ 
      ด้านนักเรียน 
 1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  หรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ด้านครูผู้สอน   
            1. ร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  ร้อยละ 
100  สามารถบริหาร จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อน    
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในระดับ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
การสังเกตและจดบันทึก 
 
จากแบบทดสอบและ 
การวัด 
ประเมินผล 
 
 
 
จากข้อมูลการนิเทศ
ติดตาม 
การสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
- แบบทดสอบแลประเมินผล 
 
-คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียน O-Net / NT 
 
 
 
1. แบบเก็บข้อมูล 
2.แบบสอบถาม ทั้งระบบ 
ออนไลน์ และการสอบถาม
โดยตรง 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         7.1  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 124 
แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( New DLTV ) อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลดีต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       
         7.2 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท าให้นักเรียนนักเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนดีขึ้น. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

7.3 ครูผู้สอนมีความสามารถสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงวิชาเอกได้โดยใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน
การแก้ปัญหา 
 7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถบริหาร จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
ในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

1 YST2 Pleasant office, 
Green and Clean Garbage  
(สพป.ยโสธร เขต 2 ส านักงาน
น่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 

100,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

10,000 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศกึษา 

3 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) 

- - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
รวมงบประมาณ 110,000 - -  
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โครงการ   YST2 Pleasant office, Green and Clean Garbage 
    (สพป.ยโสธร เขต 2 ส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประยูร  เรืองศรี  และคณะ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส่วนราชการที่มีการจัดภูมิทัศน์
สวยงาม และมีการปรับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
บุคลากรในส านักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้
สะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน สามารถอ านวยความสะดวกได้ตามมาตรฐาน
ส านักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งการทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ ปริมาณ
ขยะมีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี หากทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกที่หรือมีขยะตกค้างส่ง ผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานที่มีสภาพแวดล้อม
สวยงามและปลอดขยะ Green and Clean Zero Waste 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทุกคนในส านักงาน 
 2.5 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนในส านักงาน 
 2.6 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100 
  

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถบริหารจัดการขยะได้  
ข้าราชการทุกระดับในส านักงานและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 100 มีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด 
  ๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ส านักงานที่มีความสวยงาม มีการปรับปรุง พัฒนาให้สวยงามอยู่เสมอ ตัวอาคารได้รับการดูแล รักษาให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ร้อยละ 100 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานใหญ่ ขยะสี
เขียน และสะอาด(YST2 Pleasant office , Green and Clean Garbage) 
  ๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่
พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

ศึกษาข้อมูล/ประชุม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
รณรงค์การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด และ
จัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ 
ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่ 
ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยในสังกัดด าเนินกิจกรรม “ท าความ
สะอาดครั้งใหญ่” (big cleaning day) 
ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2563 

น..ส.ประยูร  เรืองศรี 
และคณะ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (100,000 บาท) 
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ศึกษาข้อมูล/ประชุม - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ตามโครงการ 
- - - - 

3 รณรงค์การสร้างจิตส านึกที่ดีใน
การรักษาความสะอาดและจัดให้
มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ 

- - 5,000 5,000 

4 ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานให้น่าดู น่าอยู่ 
4.1ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภ า ย น อก ส า นั ก ง า น ท า ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ส ว นห ย่ อ มภ า ย ใ น
ส านักงานโดยจัดหาไม้ดอกไม้
ประดับและอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่ง
ให้สวยงาม 

- - 90,000 90,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 4.2ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์
ห้ องสุ ขา ให้ ใช้ การ ได้ และถู ก
สุขลักษณะ 
4.3ค่าอาหารว่ าง -เครื่ องดื่ ม 
คณะกรรมการที่มาปฏิบัติงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4 . 4 ค่ า อ า ห า ร ก ล า ง วั น
คณะกรรมการที่มาปฏิบัติงาน
คณะกรรมการที่มาปรับปรุงมา
ปฏิบัติงานคณะกรรมการที่มา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    

5 ทุกกลุ่ ม /ทุ กหน่ วย  ในสั งกั ด
ด าเนินกิจกรรม “ท าความสะอาด
ครั้งใหญ”่ (big cleaning day) 
5.1ค่าอาหารว่ าง -เครื่ องดื่ ม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.2ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
5.3ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท า
ความสะอาด 

- - - - 

6 ประเมิน สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    

รวมทั้งสิ้น - - 100,000 100,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก 
ปลอดภัย  มี พ้ืนที่ ส าหรับปฏิบัติ ง าน มีห้ องสุขาที่ ถู ก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ข้าราชการ
ครูและผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมีบรรยากาศที่
เป็นกันเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานที่น่าอยู่ ขยะสี
เขียน และสะอาด 
  7.2 บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกที่ดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 
  7.3 บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
  7.4 บุคลากรในส านักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่างต่อเนื่อง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทุกคนในส านักงาน 
  7.5 บุคลากรในสังกัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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โครงการ   คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน     
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้รับผิดชอบ   นางพิสมัย   บวร  และคณะ 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินโครงการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่
ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพกฎ กติกา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมสภา
นักเรียนจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐบาลและสอดคล้องตาม
นโยบาย กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเคารพกติกาในการด าเนินงานของสังคมและ
แสดงอออกถึงความรักในสภาบันของชาติ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง 
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย 
12 ประการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาได้
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ด้านปริมาณ 
 3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึง
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเคารพกติกาในการด าเนินงานของสังคมและแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันของชาติ 
 3.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 3.2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนให้โรงเรียนทราบ สมัครเข้าร่วมโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ออกประเมิน
โรงเรียนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการพิจารณา
เอกสาร และประเมินสภาพจริง 
รายงานผลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเข้ารับการ
แข่งขันระดับภูมิภาค จ านวน  2  โรงเรียน 
-ประถมศึกษา 1 โรงเรียน และขยายโอกาส 1 
โรงเรียน 

มีนาคม – 10 
เมษายน 2563 
1 6 -1 7  เ ม ษ า ย น 
2563 
 
30 เมษายน 2563 

 
 

นางพิสมัย  บวร 
และคณะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน   10,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ จ้ ง
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
โร ง เ รี ยนต้นแบบสภา
นักเรียนให้โรงเรียนทราบ 
สมัครเข้าร่วมโครงการ 

    

2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ออกประเมินโรงเรียน
สภาพจริง ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
-เบี้ยเลี้ยงกรรมการ/พขร. 
รวม 6 คน /10 วันๆ ละ 
120 บาท 

 7,200  7,200 

3 -ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
7 วันๆ ละ 300 บาท 

 2,500  2,500 

4 -ซื้อเกียรติบัตร(ประมาณ
การโรงเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการ 15 โรงเรียน
และโรงเรียนต้นแบบที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น
โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ไ ป
แข่ งขันระดับประเทศ 
จ านวน 2 โรงเรียน 

 300  300 

รวมงบประมาณ 10,000  10,000 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
  คณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีคะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบ
ก าหนดไว้ ของแต่ละองค์ประกอบ รวม 100 คะแนน (ประเมินด้านเอกสารและตามสภาพจริง) 
  หมายเหตุ : 

1. ผลการประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ 80 คะแนน ถือว่าผ่าน 
การประเมิน ส่วนโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคทั้ง 2 โรงเรียน (ประถมศึกษา 1 โรงเรียน ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 1 โรงเรียน ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป) 

2. การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค ประจ าปี 2563 ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้น าส่งเอกสารโรงเรียนที่เข้าแข่งขันภายในวันที่  30 เมษายน  2563      
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประทับตราไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือน าส่งด้วยตัวเอง 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย 12 ประการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถานศึกษาได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.สุจิราภรณ์  เงาศรี  น.ส.บุษกร  ศรีชนะ  และน.ส.จริยา   กรุณา 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership Scool Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ 
องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของ
โรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่       
1)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2)การพัฒนาครู 3)การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4)การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการขับเคลื่ อนโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

๒.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนา เพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืนๆ  
  2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน 
  2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School 
Project)  
  2.5 เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง         
การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมโครงการน าร่อง
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  จ านวน  1  โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้น าร่องการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 3.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา ร้อยละ 100 
 3.2.3 นักเรียนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา ร้อยละ 100 
 3.2.4 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100 
 3.2.5 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ร้อยละ 100 เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
  

4. งบประมาณ   -    บาท 
 

5. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ

ที่เสนอขอ 
ระยะเวลา 

รายการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้เป็น
ต้นแบบในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา (Partnership School Project) 

1 โรงเรียน   
มิ.ย. 63 

รายการที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทั้งหมดในโรงเรียน 

 

 
 

รายการที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพตามแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School) 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียนทั้งหมดใน

โรงเรียน 

 

รายการที่  4  การนิ เทศ ก ากับ  ติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย น ร่ ว ม พั ฒ น า 
(Partnership School Project) 

1 โรงเรียน    
 

ส.ค.63 
รายการที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน 
วัด/สถานอ่ืน รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

1 โรงเรียน  

รายการที่ 6 สรุปและรายงานผล ร้อยละ 100  ก.ย.63 
รวม 6 กิจกรรม  -  
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6. ผลผลิต (Output) 
  6.1 โรงเรียนร่วมพัฒนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้ เป็นต้นแบบใน             
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
  6.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School) 
  6.3 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School)  
  6.4 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  6.5 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 
7. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  7.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีรูปแบบการด าเนินงานโดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
  7.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 
  7.4 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ภายในปี  พ.ศ. 2565 
จากการน าผลนิเทศติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนา 
  7.5 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

  8.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีรูปแบบการด าเนินงานโดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
  8.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
  8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 
  8.4 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ภายในปี พ.ศ.2565 จาก
การน าผลนิเทศติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนา 
  8.5 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษ
ที่ 21 

200,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
2 บูรณาการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
20,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

3 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

120,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

4 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 

25,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด 

50,000 - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data 
System) สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

8 สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ 58,800 - - กลุ่มอ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับ 
ความส าคัญ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

9 การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

10 สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 40,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

50,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 รวมงบประมาณ 763,800 - -  
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โครงการ   นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศตวรรษท่ี 21     

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร และคณะ 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความต้องการของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด
นโยบายในการด าเนินงานจัดการศึกษา ดังนี้ ๑) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย            
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ๒) เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน ๓) เร่งปรับ
ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัม พันธ์กับเนื้อหา ทักษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
งานอาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ๔) ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้ครูเป็นผู้ที่มีรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ ๕) เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บริหารที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้เป็นอย่างดี ๖) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่เข็มแข็งมีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ๗) สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่
มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบาย การ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ๘) สร้างวัฒนธรรมใหม่การท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริหารที่ดี 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจ่ายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นรูปแบบการร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน ๙) เร่งปรับระบบการบริหารงาน
บุคคล มุ่งเน้นความ ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอรัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ขวัญก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จ             
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ตามภาระหน้าที่ ๑๐) มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอรัปชั่น ๑๑) ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนา ล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
    การนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เป็นระบบการ
ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานการจัดการศึกษาให้บรรลุ นโยบาย จุดเน้น เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมการนิเทศการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อน
ให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว  
 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
    2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และ      
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
    2.2 เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงาน 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านคุณภาพ  
      3.1.1  ส่งเสริมการนิเทศภายในของสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
      3.1.2  กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาทุกโรง  
      3.1.4  นิเทศสถานศึกษาระบบ online ตลอดป ี
    3.2 ด้านปริมาณ (ตัวชี้วัดความส าเร็จ) 
      3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดมีการนิเทศภายใน ร้อยละ 100 
      3.2.2  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกโรงเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
      3.2.3  สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีการนิเทศระบบ online ร้อยละ 100 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาข้อมูล 
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
3. นิเทศติดตามและประเมินผล 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
3.2 กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ของสถานศึกษาทุกโรงเรียน/โครงการ 
3.3 นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ online 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง 
๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 

น.ส.เพ็ญประภา  มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณ 2563  จ านวนทั้งสิ้น      200,000                 บาท 
   - จากเงินงบประมาณ        200,000         บาท 
   - จากเงินนอกงบประมาณ   บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน 

งบประมาณ 
เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศ

ภายใน 
 40,000  40,000  40,000 

2. กิจกรรม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาทุก
โรงเรียน/โครงการ 

 150,000  150,000  150,000 

3. นิเทศติดตาม สถานศึกษา
ระบบ online 

      

4 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 10,000  10,000  10,000 

รวมทั้งสิ้น  200,000  200,000  200,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีการ
นิเทศภายใน ทุกโรงเรียน 
 2. การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนอยู่ในระดับดี 
 3. สถานศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการนิเทศระบบ online  

- การนิเทศติดตาม  
 
- การนิเทศติดตาม  
 
 
- การนิเทศติดตาม  
 

- แบบนิเทศติดตามการนิเทศภายใน 
 
- แบบนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ 
 
- แบบนิเทศติดตาม online 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และ      
การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
    3. เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงาน 
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โครงการ   บูรณาการเครือข่ายประชาสัมพันธ์    
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร เรืองศรี ,นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร และน.ส.พัชริตา อุ่มแก้ว 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราชการ ๒๕๔๖  ตั้งแต่วันที่ ๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะต้องท าหน้าที่จัด
การศึกษาร่วมกันอย่างเต็มระบบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น          
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนทั่วไปให้ได้รับทราบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จึงนับได้ว่ามีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ หมวด ๕ ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตร ๘๗ (๓) ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ
หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย โดยมีเจตนาให้ทุกหน่วยงานได้แสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานสร้างกลไก
ในการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือสนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 

 

  ดังนั้น  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม ให้กับสถานศึกษา ชุมชน 
องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
   ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
   ๓. เพ่ือใช้เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
   ๔. เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ให้มีส่วนรวมในการพัฒนา
การศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. จัดท าเนียบ 
 -ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  1 ป้าย ขนาด 1.00x 1.12 เมตร 
 -ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต 2 จ านวน 1 ป้าย ขนาด 1.00 x 1.12 เมตร 
 -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 1 ป้าย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 
 -บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 จ านวน  1 ป้าย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 
 2. จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
 -สมุดโทรศัพท์ จ านวน  50 เล่ม 
 -วารสาร จ านวน  200 เล่ม 

 3. จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ ขนาด 2.60 x4.40 เมตร ขนาด 2.50 x4.40 เมตร   
           และอ่ืนๆ          

  เชิงคุณภาพ 
   ประชาชน องค์กร หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดท าเนียบ 
   -ผู้บริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   -ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต 2 
   -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
   -บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 

            

2. จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
   -สมุดโทรศัพท์ 
   -วารสาร 

            

3. จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ             
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

๕.๑ งบประมาณ ๒๕๖3  จ านวนทั้งสิ้น   20,0๐๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

เงินงบ 
ประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าเนียบ 
-ผู้บริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
-ผู้บริหาร สพป.ยโสธร เขต 2 
-ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
-บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 

- - 6,000 6,000 - 6,000 

2 จัดท าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
-สมุดโทรศัพท์ 
-วารสาร 

- - 8,000 8,000 - 8,000 

3 จัดท าป้ายไวนิลงานวันส าคัญ - - 6,000 6,000 - 6,000 
รวมทั้งสิ้น - - 20,000 20,000 - 20,000 

 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในสังกัดมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มี
ความหลากหลายและเหมาะสมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

 

สอบถาม 
สังเกตุ 

 

แบบสอบถาม 
วิธีการสังเกตุ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
   ๒.  ประชาชน องค์กร  หน่ วยงาน  เข้ า ใจ ในบทบาทหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ และ                   
ผลการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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โครงการ   การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย   
แนวปฏิบัติและมาตรฐานในการด าเนินงาน รวมทั้งการควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงาน       
ตามที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ า เป็นอย่างยิ่ งที่ ผู้บริหารระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่               
การประถมศึกษา จะต้องพบปะบุคลากร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ใน
การท างานร่วมกัน 

 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้        
เพ่ือรับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้ง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร รวม ๒๒๐ คน 
ได้ประชุมร่วมกัน 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร 
ไดม้ีโอกาสพบปะ หารือข้อราชการร่วมกัน 
   ๓. เพ่ือรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ กับสถานศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

  

  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    ๑๘5  คน 
  ๒. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต ๒    จ านวน      ๓5  คน 

   ๒.๑  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๑  คน 
   ๒.๒  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        3  คน 
   ๒.๓  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย    จ านวน       10 คน 
            ๒.๔  ศึกษานิเทศก ์     จ านวน       11  คน 
            ๒.๕  บุคลากร/เจ้าหน้าที่/และลูกจ้าง   จ านวน       10  คน  
                             รวมทั้งสิ้น    ๒๒๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 

  - ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ สพฐ. ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่างๆ 
  - เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ และภารกิจหลัก รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
                     ในการปฏิบัติงาน 
  - การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในทางท่ีดี พร้อมสร้างเสริมความสามัคคี  
  - คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. ประชุมวางแผน 
  ๓. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๔. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียน 

๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑ ขออนุมัติโครงการ --            
๒ ประชุมวางแผน --            
๓ จัดท าเอกสาร/วาระการประชุม -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --- 
๔ ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

  
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 
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๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   120,0๐๐   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ 
 
๒ 
 
๓ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๒๒๐ คน x 30บาท x 6 ครั้ง 
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม ๒๒๐ คน X ๑2๐ บาท  ๒ ครั้ง 
ค่าวัสดุโครงการ  

39,๖๐๐ 
 
 

52,8๐๐ 
27,6๐๐ 

 39,๖๐๐ 
 
 

52,8๐๐ 
 

 
 
 
 
27,6๐๐ 

รวม 120,0๐๐  92,4๐๐ 27,6๐๐ 
 
 
๗.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ผลผลิต 
        ผู้ เข้าประชุม จ านวน ๒๒๐ คน  ได้รับความรู้ 
รับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ  ทุกคน 
ผลลัพธ์ 
       ผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติ 
พัฒนาทางวิชาการ  การบริหารจัดการ  

 
๑. การสังเกต  
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

 
๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 

 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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โครงการ   ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมัย   พรสินธุเศรษฐ์  และคณะ 
    กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้บริหารจัดการศึกษานโยบายและ
แผนงานโครงการที่สนองกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ื อน าสู่กระบวนการที่ตอบสนอง      
ความจ าเป็นของการจัดการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
 

        ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการติดตามเร่งรัด
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ สพฐ. รวมทั้งบริหารใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินไปตาม
กรอบระยะเวลาตามนโยบายที่ก าหนดต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
  ๒.๒ เพ่ือเตรียมการรับการตรวจติดตามโครงการตามกลยุทธ์ สพฐ. และการตรวจติดตามของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  คณะตรวจติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการ  คณะตรวจติดตามจากส านัก
นายกรัฐมนตรี คณะตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๒.๓ เพ่ือให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้า เร่งรัด ให้สถานศึกษาได้บริหารใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ตามก าหนดเวลา  วัตถุประสงค์ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.๔ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
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๓. เป้าหมาย 
 ๑. กลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖3 
 ๒. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒  จ านวน    ๑๘๖  โรงเรียน 
 ๓. จ าท ารายงานผลการด าเนินงาน สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ .  จั ดท า แ บบติ ด ต าม /
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ก า ร
ติ ด ต า ม ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของ  
ส พ ป . ย โ ส ธ ร  เ ข ต  ๒ 
สถานศึกษา 

            

๒. ประชุมข้อมูลจากกลุ่ม
งานต่างๆ 

            

๓ . จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖2 

            

๔ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส รุ ป
วิเคราะห์ประมวลผล 

            

๕.จัดท าสรุปผลการติดตาม
ยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดี
ทัศน์ เป็นคราวๆ เพื่อรับ 
การตรวจติดตามจากคณะ
ตรวจติดตาม 

            

๖.รับการตรวจติดตามจาก
คณะตรวจติดตาม 

            

๗.นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป 
รายงาน 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  งบประมาณจ านวน 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ที ่
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ จัดท าแบบติดตาม/เครื่องมือที่ใช้เป็นการติดตามการ
บริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร เขต ๒ สถานศึกษา 

- - - 

๒ ประชุมข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆ - - - 

๓ จัดท ารายงานผลการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 - 20,000 - 

๔ คณะกรรมการสรุปวิเคราะห์ประมวลผล - - - 

๕ จัดท าสรุปผลการติดตามยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดีทัศน์ 
เป็นคราวๆ เพ่ือรับการตรวจติดตามจากคณะตรวจ
ติดตาม 

- 1๐,๐๐๐ - 

๖ รับการตรวจติดตามจากคณะตรวจติดตาม - 2๐,๐๐๐ - 

๗ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน - - - 

รวม  5๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  

 

๖. การประเมินผล 
  ๑. รายงานสรุปผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ.       
และนโยบายของรัฐบาล 
  ๒. รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการบริหารใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง  และคณะ 
    กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเร่งรัด 
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้ด าเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยในปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖3 มุ่งเน้นการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีนโยบายหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 
๑) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ๒) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔) ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 
 

ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒              
ให้ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย       
ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย ศูนย์วิชาการ   
ต่างๆ  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ    
การบริหารการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการบริหารเพ่ือน านโยบาย    
สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น       
ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จึงจัดท าโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนด       
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการศึกษา    
ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๓ เพ่ือให้ สพป.ยโสธร เขต ๒ และสถานศึกษามีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ    
ประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๔ เพ่ือให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนองกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเกิดความโปร่งใส คุ้มค่า 
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๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ  จ านวน   18  คน 
 ๓.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
จ านวน  37 คน 
 ๓.๑.๓  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  จ านวน    5๐  เล่ม  

 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓.๒.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓.๒.๓  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
สพป.ยโสธร เขต ๒ สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
 
๔. กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑ .๑  ป ร ะชุ ม คณะกร รมกา ร พิ จ า รณ า 
ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือชี้แจงทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
พ.ย. ๒๕๖2 

 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๑.๒ สรุปรวบรวมข้อมูล / ประชุมยกร่าง
เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

ธ.ค. ๒๕๖2 สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

1.3 ปรับปรุงแก้ไข ม.ค. 2563 สพป.ยโสธร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.4 จัดพิมพ์ / เผยแพร่ ม.ค. 2563 สพป.ยโสธร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน 
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กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่ และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตาม   
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๑ บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
 
 

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

 
 
 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๒.๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ 
ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ทราบ  

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๒.๓  บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน พ้ื นฐ านด้ าน        
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ไตรมาส 
๓ - ๔ 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓ .  กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม         
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๓ .๑  แต่ ง ตั้ ง คณะก ร รมกา ร  ว า ง แผ น         
การด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานและก าหนด
ปฏิทินการด าเนินการ 

 
 

 
ส.ค. – ก.ย. 

๒๕๖3 

 
 
 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 

๓.๒ ประชุมคณะกรรมการ/ตรวจสอบและ
ติดตาม การบริหารงบประมาณที่ ได้ รับ      
การจัดสรรประจ าปี ๒๕๖3  

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖3 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓.๓ สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม      
การบริหารงบประมาณ 

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖3 

สพป.ยโสธร เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  25,0๐๐  บาท ( ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ )         
                                                                                

กิจกรรม 
หมวดค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑ .๑  ป ร ะชุ ม คณะกร รมกา ร พิ จ า รณ า 
ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือชี้แจงทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖3  แจ้งทุก
กลุ่มงานส่งโครงการ/กิจกรรมเสนอขอบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (18คน X ๓3 บาท X๒มื้อ ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  ( 18คน X ๑๒๐ บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,080 
 
๒,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,08๐ 
 

๒,160 

 

๑.๒ ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(37คนX๓0บาท X๒มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวันรายหัวๆ ละ ๑๒๐ บาท  
 (37 คน x ๑๒๐บาท X๑มื้อ) 

 
 
- 
 
- 

 
 

๒,220 
 

4,44๐ 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๒,220 
 

4,44๐ 

 

๑.๓ จัดซื้อวัสดุเพ่ือท าเอกสารรูปเล่มเสนอ   
ที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติ    
การประจ าปี และเผยแพร่แผนปฏิบัติการสู่
สถานศึกษา 

- - ๕,100 ๕,100  

๑.๔ จัดจ้างท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการฯ  - - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐  
รวม - 9,900 15,10๐ 25,0๐๐  
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       งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 
หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม  

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตาม   
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๑ บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ 
ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ทราบ  

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

๒.๓  บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน พ้ืนฐ านด้ าน       
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

- - - -  

๓ .  กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม         
การบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการ
ด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานและก าหนด
ปฏิทินการด าเนินการ 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

๓.๒ ประชุมคณะกรรมการ/ตรวจสอบและ
ติดตาม การบริหารงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรประจ าปี ๒๕๖3 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

๓.๓ สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม        
การบริหารงบประมาณ 

- - - -  

รวม - - - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 9,900 15,10๐ 25,0๐๐  
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๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา/กลุ่มงาน สพป.ยโสธร 
เขต ๒  มีกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖3 น าสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
-แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ สพป.ยโสธร เขต ๒  
ตอบสนองกลยุทธ์และจุดเน้น สพฐ.  -ประเมินผล 

-แบบประเมินผล 
-แบบรายงานผล 

ร้ อยละ  ๙๘  ของ โคร งการด า เนิ นการ ได้ บ ร รลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

-ประเมินผล/รายงาน 
-แบบประเมินผล/
รายงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายและสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดท าแผน
และการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การจัดท าแผน/     
การเขียนโครงการ 

-แบบประเมินผล 
-แบบการเขียนโครงการ 

ร้อยละ ๙๗ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
การบริการการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา -สอบถาม/สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
  ๗.๒ สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหาร
จัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 
  ๗.๓ โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต ๒   และสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๗.๔ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและสามารถ     
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการ   ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางอนุชิตา   ภาระเวช  และนายบรรชา   เพชรโพธิ 
    หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ไปจนถึงสถานศึกษา ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับเงินงบประมาณใน
การบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการบริหารงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ได้นั้น เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง    ที่ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือป้องกันการทุจริตและการบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ในการสอบทาน ทบทวนและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน    
การบัญชีและการพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ว่าด าเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหารงบประมาณ 
แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรมีโครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

  2.1 เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ป้องกันการรั่วไหลและสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ 
  2.2 เพ่ือให้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินที่รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ 
  2.3 เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ       
เกิดความโปร่งใสทางการเงิน และสามารถตรวจสอบได้ 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากลให้
ผู้ตรวจ-สอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านคุณภาพ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
จัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริต โปร่งใจ และ
ตรวจสอบได ้
  3.2 ด้านปริมาณ 
  1) กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  2) สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 45 
โรงเรียน 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ

จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

2. เข้ารับการอบรม ที่กรมบัญชีกลาง/สพฐ. มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2563 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

3. ด าเนินการตรวจสอบ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 
 

 
เมษายน – สิงหาคม 
2563 
พฤศจิกายน 2562 –  
มีนาคม 2563 

 
นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

4. ประเมินผล/สรุป/รายงาน กันยายน 2563 นางอนุชิตา  ภาระเวช 
นายบรรชา  เพชรโพธิ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  งบประมาณ 2563 จ านวนทั้งสิ้น 50,000.-บาท 
   - จากเงินงบประมาณ  50,000.-บาท - จากเงินนอกงบประมาณ     -    บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ที่ใช้แยกตามหมวดรายจ่าย 
เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตรวจสอบ 

 
- 

 
35,100 

 
900 

 
- 

 
- 

 
36,000 

2. กิจกรรมที่ 2 
- เข้ารับการอบรม 

 
- 

 
14,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14,000 

 รวมทั้งสิ้น - 49,100 900 - - 50,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะก า ร บ ริ ห า ร
สินทรัพย์ 

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุของส านักงานเขตพ้ืน      
ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

- ก ร ะ ด า ษ ท า ก า ร  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณ 

- ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

- กระดาษท าการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  7.1 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการก ากับดูแลและควบคุมอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด         
มีการบริหารจัดการในการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า 
  7.3 ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
  7.4 ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
  7.5 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน   
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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โครงการ   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ  
       (Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายพิษณุ  มูลสาร  และนายผดุงสิทธิ์   ลาวรรณ 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

               การพัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน การบริหารจัดการด้านการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทุกระดับ  เช่น ฐานข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC, ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากระบบ P- OBEC , ฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนจากระบบ EMIS และฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จากระบบ 
B-OBEC  โปรแกรมอาหารกลางวัน และข้อมูลอ่ืนที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การส ารวจและรายงาน
ผลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านการศึกษา  มารวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
    

             การจัดท าระบบข้อมูลนี้ เรียกว่า “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ (Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2” ( Big Data  System 
: BDS ) ซึ่งพัฒนาและจัดท าโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ 

(Big Data System) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2”  
2.2  เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน โดยรวบรวมไว้เพ่ือให้บริการในแหล่งเดียว ( One Stop Service ) 
2.3  เพ่ือพัฒนาคลังและศูนย์ ข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
   2.4 เพ่ือจัดท ารายงานที่รองรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ   

 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะได้น าไปแนวคิด Big Data 

System มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมากมายมหาศาล ได้แก่  ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน  ข้อมูลครู  สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2  ข้อมูลที่ส าคัญและเก่ียวข้องทุกส่วน น ามารวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  

3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและรายงานเพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  

3.4  พัฒนา Application ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 
 
4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
2562 2563 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

1 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร วางแผนจัดท าโครงการ  

/            

2 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
แต่งตั้งคณะท างาน 

/        
  

  

3 
ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น แ ย ก ว า ง
ประเภทข้อมูล /จัดระบบข้อมูล 

/ /           

4 

ป ร ะ ชุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ท า
โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ข้ อ มู ล 
(คณะท า ง าน/คณะท า ง าน
โปรแกรม) 

/ / / / / / / / / / / / 

5 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมู ล ส า รสน เทศ เ พ่ื อ    
การบริหาร และบริการข้อมูล
สารสารสนเทศ   
(Big Data System) 

       / /    

 
6 

คณะท า ง าน  จั ด ว า ง ระบบ
โ ป ร แ ก ร ม / Application         
/ทดลองใช้ระบบ 

   
  

    / / / 

7 
ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ง า น แ ก้ ไ ข            
/ประเมินผล/รายงานผล 

/   /   /  
 

/   

8 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน           / / 
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5.  งบประมาณ  (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย  
หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. การประชุมวางแผนแยกวางประเภทข้อมูล/
จัดระบบข้อมูล กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะ เวลา 3 วัน ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ สพป.ยส 2  
- ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
- เจ้าหน้าที่ดูและระบบข้อมูลของกลุ่ม 
- ศึกษานิเทศก์ 

 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน 
30 คน 3 วันๆละ 180 บาท/คน/วัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2. การประชุมวางแผนแยกวางประเภทข้อมูล/
จัดระบบข้อมูลระดับโรงเรียน ระยะ เวลา  2  วัน 
ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- เจ้าหน้าที่ดูและระบบข้อมูล  

 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน 
30 คน 2 วันๆละ 180 บาท/คน/วัน 

10,800  
 
 

 
 

10,800 
 

 

3 ประชุมปฏิบัติการจัดท าโปรแกรมระบบข้อมูล 
(คณะท างาน/คณะท างานโปรแกรม) คณะท างาน
ตามค าสั่งประกอบด้วย 

- บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน 3 คน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถการเขียนโปรแกรมและจัดท า
ระบบข้อมูล จากโรงเรียน จ านวน  12 คน   
 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน  

15 คน 15 วันๆละ180 บาท/คน/วัน  

40,500   
 
 
 

40,500  
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(ต่อ) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data System) ระยะเวลา 2 วัน 
ประกอบด้วย 
     -คณะท างาน 13 คน 
     -ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 187 คน 

 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/จ านวน 
120 คน 2 รุ่นๆ ละ 105 คน/รุ่น วัน
ละ 180 บาท/คน/วัน 

37,800 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

37,800 
 
 

 

 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

  10,900 10,900  

รวม 89,100  10,900 100,000  
  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

       1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร  เขต 2 จะได้น าไปแนวคิด  Big Data System 
มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ  อย่างมากมาย ได้แก่  ข้อมูลการคัดกรอง
นักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน   
ข้อมูลครู  สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
      2. ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องทุกส่วน น ามา
รวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
 

1. การส ารวจความพึง
พอใจ 
2.สถิติการใช้งานระบบ
และผลของการน าไปใช้ 
 
 
 

1.แบบส ารวจความพึงพอใจ
ผ่านระบบ 
2. Counter Data access 
statistics 
3. การใช้งานผ่าน 
Application ของผู้ใช้งาน 
(Use through the 
application) 
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        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและรายงานเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน  
        4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีการพัฒนา Application ในส่วนของ 
Database ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาที่ครอบคลุมทุกข้อมูล ( Big Data System ) มาใช้ในการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน  
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายวิชา  ชั้นเรียน ข้อมูลครู สารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
          2. ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องทุกส่วน น ามารวบรวม และจัดรูปแบบให้เป็นคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) น าไปใช้ประโยชน์ในจัดท าศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
          4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการพัฒนา Application ในส่วน
ของ Database ที่สามารถและรองรับการใช้งานทุกระบบ 
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โครงการ   สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ให้พัฒนา
เป็นไปตามจุดหมาย มาตรฐานของหลักสูตร และมีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ
และมาตรฐานในการด าเนินงาน การควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย    
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร   
เขต ๒  จะต้องพบปะบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒         
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และ

เจ้าหน้าที่ ได้รับฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนฟาเล้น รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  และได้ปรึกษาหารือ 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเป็นกันเอง  
            ๒. เพ่ือเป็นการติดตามภารกิจงานในกลุ่มต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ 

๓. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 

 ๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน     ๑  คน 
 ๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน     3  คน 
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม      จ านวน     10  คน 
 4. ศึกษานิเทศก์ทุกคน     จ านวน    11  คน 
 5. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   จ านวน     10  คน 
             รวมทั้งสิ้น           ๓5  คน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. ประชุมผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.ยโสธร เขต ๒ 
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๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
๑ ขออนุมัติโครงการ - - -          
๒ 
 
 
3 

ผอ.สพป.และคณะ ฟังข่าวสารจาก 
สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เล้นท์ 
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 
ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

  

 
๖. งบประมาณ  จ านวน  58,8๐๐ บาท 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ เข้าร่วม
ประชุม  
(จ านวน ๓5 คน*๓๕ บาท*๔๐ ครั้ง) 

 
๔9,๐๐๐ 

  
๔9,๐๐๐ 

 

รวม ๔9,๐๐๐  ๔9,๐๐๐  
   
๗.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ด้านผลลัพธ์ ( Outcome ) 
         ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้รับทราบความเคลื่อนไหว
และสามารถน านโยบายไปสู่ ปฏิบัติ ง านได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑. การสังเกต สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 

 
๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบสัมภาษณ์ 

ด้านผลผลิต (Outptus) 
         ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๓5 คน  มีความเข้าใจ 
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าไปใช้หรือพัฒนา
งานได ้

  

  
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ.ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.   
๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะ และแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็น ที่ดีต่อกัน 

  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๔. บรรยากาศในการท างานดีขึ้น 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๒๒๗ 

 

โครงการ   การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
           ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ   นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ,นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ และน.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๙  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา  

 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และเพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการสรรหา  
และบริหารอัตราก าลังบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จึงได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 
ในครั้งนี ้

 

๒. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือให้การสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปด้วยความคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากร
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด้วยการด าเนินงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑ ด้านคุณภาพ 
  ด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม  
มีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
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๓.๒ ด้านปริมาณ 

              ๓.๒.๑ พนักงานราชการ     จ านวน  ๘๗  อัตรา               
 ๓.๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน  ๗๐  อัตรา 
     - นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน)   จ านวน  ๕๐  อัตรา 

- นักการภารโรง(๔๖๐๐ อัตรา)    จ านวน  ๒๒  อัตรา 
- ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน   ๙  อัตรา 
- บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                จ านวน  ๑๖  อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  จ านวน   ๔   อัตรา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)          จ านวน  ๖๔  อัตรา 

รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๓๒๒   อัตรา 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้าง

ชั่วคราว 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท ารายละเอียดพนักงานราชการและ

ลูกจ้างชั่วคราว 
- ตรวจรับและตรวจสอบเอกสารสัญญา

จ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

น.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์, 
คณะท างาน 

๒ การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

นายจีระศักดิ์  ภาระเวช,  
นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ,  
น.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์, 
คณะกรรมการ 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
- ด าเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
- การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 
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๓ การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับ

การคัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
- ด าเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
- การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

นายจีระศักดิ์  ภาระเวช,  
นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ,  
น.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์ 
คณะกรรมการด าเนินการ 

๔ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ 

**หมายเหตุ  กิจกรรมและการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       
  งบประมาณ ๒๕๖3 จ านวนทั้งสิ้น    ๕๐,๐๐๐  บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

๑ การจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

- - - - - - 

๒ การด าเนินการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ด าเนินการ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

- 

 
 
 
- 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป 
รายงาน 

- - - - - - 

รวม - ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
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๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
- สามารถสรรหาและบริหาร อัตราก าลั ง  
พนั ก ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

สังเกต ติดตาม ประเมินผล - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 

  

- สถานศึกษามีพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่ วคราวปฏิบัติ งานตามกรอบอัตราก าลั ง 
ที่ได้รับการจัดสรร 

ส ารวจ การรายงาน - สัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 
 

  
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

              สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ผู้เรียน และทุกภาคส่วน                                                                                                            
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โครงการ   สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์  จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี ของครูบุคลากร ซึ่งการจะได้รับสิ่งเหล่านี้ คือ บุคลากรจะต้องมีขวัญ ก าลังใจ ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และการที่นโยบายจะส าเร็จลุล่วงได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างความตระหนักและการท างานเป็นทีม ความสามัคคี 
๒. สร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  

  ๓. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีขวัญ ก าลังใจ ในการท างาน 
  ๔. จัดกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระในเทศกาลปีใหม่ และรดน้ าด าหัวในงานประเพณีวันสงกรานต์ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ยโสธร เขต ๒  รวม ๖4 คน      
   

  เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจน
ผู้บริหารโรงเรียน  มีจิตส านึกในการให้บริการ  และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
๑. ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
  ๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  ๔. ด าเนินการตามโครงการ   
   ๔.๑ อบรมในหัวข้อที่ 1 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มใน         
                                      สพป.ยโสธร เขต 2 
   ๔.๒ อบรมในหัวข้อที่ 2 เรื่อง การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  
                              ๔.๓ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือสร้างความสามัคคี              
                                     การร่วมกันท างาน 
  ๕. ติดตามประเมินผล / รายงานผลการด าเนินงาน  
 
5. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ขออนุมัติโครงการ  --           
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ   ---          
๓ ประชุมคณะกรรมการ   ---          
๔ ด าเนินการ 

๔ . ๑  ป ร ะ ชุ ม  “ส รุ ป ผ ล             
การปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละ
กลุ่ม” 
๔ . ๒  ป ร ะ ชุ ม ก า ร พั ฒ น า           
การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
๔.3 กิจกรรมสัมพันธ์ 

    
---- 
 
 
 
---- 

   
 
 
---- 
 
---- 

     

๕ ติดตามและประเมินผล / รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

   --- ----  ---- ----     
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน   ๔0,00๐  บาท 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

ค่าอาหาร อาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
  ( ๖0 คน x 18๐ x ๒ วัน) 

 

 
 
 

๒0,00๐ 

  

 
 
 

๒0,00๐ 

 

 
 

 
 

 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ  ( ๖0 คน x 18๐ x 2 วัน) 
 

 
20,00๐ 

 

  
20,00๐ 

 

 
 
 
 

 

รวม  ๔0,00๐  ๔๐,00๐  

 
7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต 
     ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๖4 คน ได้แลกเปลี่ยน
เสนอแนวความคิด  เกิดการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี
ต่อกัน 
ผลลัพธ์ 
      ผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจในการประชุม
และกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้เสริมสร้างความ
สามัคคี และความเข้มแข็ง อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียน
กา รสอน  ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง มี คุณภ าพและ
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

 
๑.การสังเกต สอบถาม 
๒. สัมภาษณ์ 

 
๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนัก 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
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โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที่ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   ศรีชนะ  และนางสาวจริยา   กรุณา 
    กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน   ถึง  กันยายน  ๒๕๖3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

  ตามท่ีมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ โดยได้ประกาศ
กฎกระทนวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญที่น าไปสู่       
การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาการด าเนินการเองของสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท ที่เน้นให้มีกลไกควบคุม และตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ สถานศึกษาจัดขึ้น ทั้งใน
ด้าน การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน           
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ การติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลทุกปี โดยมี หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งในทางปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีสถานศึกษาใน
สังกัด 185 แห่ง มีจ านวน 127 แห่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน นอกจากนี้ ยั งมี
ข้อจ ากัด อ่ืนๆ เช่น มีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ว่างเว้นจากผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า 1 ปี ที่ตั้งอยู่
ห่างไกลชุมชน นอกจากนี้นักเรียนยังมีฐานยากจน  ซึ่งสภาพบริบทดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในส่วนผลการประเมินการจัดการการจัดการศึกษา มีสถานศึกษา
มากกว่าร้อยละ 10 ที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม จาก สมศ. 
 

  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของการจัดการระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงที่ก าหนด จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนของกลุ่ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ  มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงก าหนดโครงการการประกวดสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเป็นการขับเคลื่อน สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพของการปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้เพ่ือรับรางวัลป้ายสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติประจ าปี 2563 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือจัดท าคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนน าด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีระบบแกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 

๔.  งบประมาณ    50,000   บาท   
 

๕.  กิจกรรมหลัก 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4. 
 

5. 

ตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างานก าหนดเกณฑ์การ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดโรงเรียนต้นแบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกวดสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนต้นแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
จัดเปิดบ้าน นิทรรศการและมอบรางวัลป้ายโรงเรียน
ต้นแบบการประกันคุณภาพ 
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 - 30 ต.ค.62 
 
 

1 พ.ย.62 
 

มีนาคม 63 
 
 

มีนาคม 63 
 

1 พ.ย. -30 ก.ย.63 

นางสาวจริยา  กรุณา
นางสาวบุษกร ศรีชนะ 
และคณะ 
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6.  การประเมินผล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งมีรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละสถานศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียน
ต้นแบบการประกันคุณภาพการศึ กษา       
เป็นแบบอย่างสามารถให้ โรงเรียนอ่ืนๆ
สามารถศึกษาดูงานได ้

ประเมิน นิเทศ ติดตาม 
 
 
 
การประกวด 

แบบประเมิน 
 
 
 
เกณฑ์การประกวดนวัตกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน 
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
  2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวน         
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 


