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                                    สารบัญ 
            
 
 

ผู้บริหารการศึกษา         ๒ 
โครงสร้างการบริหารงาน                 ๓ 
ที่ตั้งและอาณาเขต         ๔ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน          ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา        ๗ 
ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ        ๙ 
แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา       ๑๐ 
ผลการด าเนินงานตามนโยบาย        ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      ๑๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   ๓๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  ๕๒ 
                   และลดความเหลื่มล้ าทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการศึกษา    ๕๗ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ                  ๗๖
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นายวรรณสิทธ์ิ  ค าเพราะ 
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

นายจรีะศกัดิ ์  ภาระเวช 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  ๒ 

นายคชาภฎั  จูมผา 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 

นายทองศร ี โพธิท์อง 
รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
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โครงสร้างการบริหารงานส านกกงานขตตพ้้นท่่การ กึกาาปรถถมึกกาายโสธร ขตต ๒ 
 

 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มส่งขสริมการจกด
การึกกาา 

ผอ.สพป. 
ยโสธร ขตต ๒ 

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบายแลถแผน 

กลุ่มส่งขสริมการึกกาาทางไกล  
ขทคโนโลย่สารสนขทึแลถการ

ส้่อสาร 
 

กลุ่ม 
บริหารงานการขงินแลถ

สินทรกพย ์

กลุ่มพกฒนาครู 
แลถบุคลากร 
ทางการึกกาา 

 

กลุ่มนิขทึ ติดตาม แลถ
ปรถขมินผลการจกดการึกกาา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒     

ตั้งอยู่ที่ ถนนวารีราชเดช   ต าบลกุดชุม    อ าเภอกุดชุม    จังหวัด

ยโสธร  เป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ขึ้นตรงต่อส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย (อนุบาล)  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ให้แก่

ประชากรวัยเรียนใน  ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอป่าติ้ว  อ าเภอเลิงนกทา 

อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอกุดชุม  และ อ าเภอทรายมูล และมีอาณา

เขตติดต่อ  ดังนี้ 

 ทิึขหน้อ   ติดอ าเภอนิคมค าสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 

 ทิึตถวกนออก  ติดอ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ทิึใต้   ติดอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

 ทิึตถวกนตก    ติดอ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัด ๑๘๕ โรงเรียน   ๑  สาขา สถานศึกษาท่ี 
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๔๘  แห่ง  เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก จ านวน ๑๒๗  โรงเรียน 

 

 

 

                      
 

 

ที ่ อ าเภอ 
รวม 

 
๑ ทรายมลู ๑๕๒ 
๒ กุดชุม ๓๘๖ 
๓ ป่าติ้ว ๑๙๔ 

๔ เลิงนกทา ๕๑๘ 
๕ ไทยเจริญ ๑๕๓ 

รวม ๑,๔๐๓ 

 

 

ท่ี 

 

อ าเภอ 

สังกัด  

รวม สพป. 

โรงเรียน สาขา 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒๔ 

๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔๙ 

๓ ป่าติ้ว ๓๐ - ๓๐ 

๔ เลิงนกทา ๖๐ - ๖๐ 

๕ ไทยเจริญ ๒๓ - ๒๓ 

รวม ๑๘๕ ๑ ๑๘๖ 
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ที ่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน สพป. 

๑ ทรายมูล ๑,๙๖๐ 
๒ กุดชุม ๕,๕๑๑ 
๓ ป่าติ้ว ๒,๕๕๓ 
๔ เลิงนกทา ๗,๔๖๕ 
๕ ไทยเจริญ ๑,๘๗๓ 

รวม ๑๙,๓๖๒ 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   จัดการศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

   

 
 
วิสัยทัศน์(VISION) 
  
   
  “ 
       
  
      

  

(MISSiON)  
  
 

           ๑ .สง่เสริมและสนบัสนนุให้หนว่ยงานการศกึษาในสงักดัทกุระดบัเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ 
           ๒. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชากรวยัเรียนทกุคน ได้รับการศกึษาอยา่งทัว่ถึงมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
           ๓. สง่เสริมให้ผู้ เรียนทกุคน มีความรู้ คูค่ณุธรรม จริยธรรม มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์       
               ตามหลกัสตูรและคา่นยิมหลกัของคนไทย  
           ๔. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเน้นการมีสว่นร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบตอ่      
               คณุภาพการศกึษาและบรูณาการในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           ๕. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน ตามหลกัปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียง 

(GOALS)

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

๓. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
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องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน  ทุกคนตรวจสอบได้ 

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๖. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 
หลักของคนไทย  

๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และตามหลักธรรมาภิบาล 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. ครูและบุคลกรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และ 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ยุทธศาสตร ์

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด     
                   ความเหลื่มล้ าทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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๑.ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

ผลการทดสอบรถดกบชาติ (NT) ชก้นปรถถมึกกาาปีท่่ ๓  
 

 

 
 
 
 

๕๖๑ 

 

๒๕๕๙(O-Net) ๒๕๖๐(O-Net) ๒๕๖๑(O-Net) 
ภาษาไทย ๔๒.๒๑ ๔๕.๖๐ ๔๗.๗๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๘๙ ๒๓.๐๕ ๒๔.๒๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๕๓ ๓๐.๘๗ ๓๓.๕๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๙ ๒๘.๒๒ ๒๖.๕๘ 
สังคมศึกษา ๔๕.๑๙   

ปีการศึกษา คะแนนร้อยละ 
๒๕๕๙ ๔๑.๔๔ 
๒๕๖๐ ๔๐.๕๕ 
๒๕๖๑ ๔๕.๑๙ 

  

๒๕๕๙(O-Net) ๒๕๖๐(O-Net) ๒๕๖๑(O-Net) 
ภาษาไทย ๔๙.๖๕ ๔๒.๔๒ ๕๑.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๔.๖๔ ๓๒.๘๗ ๓๒.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๗๑ ๓๖.๓๘ ๓๗.๕๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๐ ๓๐.๓๙ ๓๒.๔๖ 
สังคมศึกษา ๔๑.๗๙   
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๒.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
         

ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น 
ห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง  มีเด็กออกกลางคันร้อยละ ๐.๐๒ 

๓.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ๓.๑ การกระจายอ านาจจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 
 ๓.๓ การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ
นักเรียน 
 ๓.๔ โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส าคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 

แนวทางการพฒันาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
๑. การเพิม่โอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน 

๑.๑  พัฒนาฐานข้อมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเข้าเรียน ประสานความร่วมมือกับ  
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๒  สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๑.๔  จัดท าเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืนที่มีเขตบริการต่อต่อ 

กันและหน่วยงานอืน่ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๕  จัดท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาในการศึกษาในระบบ 
๑.๖  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

๒. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ให้สูงขึ้น 
๒.๒  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓  ส่งเสริมและร่วมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
๒.๔  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนด้านวิชาการ 
๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา ๑ คน / ๑ นวัตกรรม / ๑ ปี 

การศึกษา 
๒.๖  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
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๓. การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

๓.๑  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๓  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐาน 

วิชาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔  เสริมสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
๓.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน 
๓.๖  สร้างขวัญและก าลังใจ ความก้าวหน้า และความม่ันคงในวิชาชีพ 

๔. การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล ในการบริหารงาน 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเน้นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

๔.๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน และศูนย์วิชาการชุมชน 
๔.๓  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กร 

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน จัดการศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๕. การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

๕.๑  สร้างกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่าและตรวจสอบได้ และเป็นไป 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๒  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกด้านที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

๕.๔  สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การด าขนินงานตามแผนปฏิบกติการปรถจ าปีงบปรถมาณ  พ.ึ. ๒๕๖๒ 

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

ล าดกบ 
ท่ ่

ยุทธึาสตร์ 
งบปรถมาณ 

รวม 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่้น 

๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

๒,๓๕๘,๐๐๐ - ๖๒๙,๕๐๐ ๒,๙๘๗,๕๐๐ 

๒ พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๙๘๗,๐๐๐ - - ๙๘๗,๐๐๐ 

๓ สร้ า ง โอกาส ในการ เข้ าถึ งบริ กา ร
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ 

๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

๑,๑๕๑,๐๐๐ - - ๑,๑๕๑,๐๐๐ 

 รวมงบปรถมาณทก้งสิ้น ๔,๕๘๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๖๒๙,๕๐๐ ๕,๒๓๕,๕๐๐ 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๑ 
พกฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๑  พกฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน  
 

ล าดกบ 
ความส าคกญ โครงการ 

งบปรถมาณ 
ผู้รกบผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ้่น 
๑ ประกวดโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา มูลนิธิเปรม 
ติณ สู ล า น น ท์  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๒ พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

๑๓๘,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ มหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๘/๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑/๒๕๖๒ 

๔๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ เสริมศักยภาพกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๘๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

๕ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ให้มีทักษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ น าไปสู่  
การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๑  พกฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน (ต่อ) 
 

ล าดกบ 
ความส าคกญ โครงการ 

งบปรถมาณ 
ผู้รกบผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ้่น 
๖ อบรมครูนักเรียนเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้สาระ
การ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ 
( Kidsคิ ด ส นุ ก )   สู่ ก า ร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

๗ ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 
โ ป ร แ ก ร ม  SchoolMIS     
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๑     
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

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

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

๙ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

๑๐ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
หลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
ใ ห้ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่
การจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานท า (Career Education) 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๑  พกฒนาคุณภาพผู้ขร่ยน (ต่อ) 
 

ล าดกบ 
ความส าคกญ โครงการ 

งบปรถมาณ 
ผู้รกบผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ้่น 
๑๑ ยกระดับคุณภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

๖๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๑๒ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ

พัฒนาแหล่ ง เรียนรู้  เ พ่ือ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ให้นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้  อ่ านคล่อง 
เขียนคล่อง  

๓๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

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

๗๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๑๔ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ

สภานักเรียน 
๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
๑๕ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ

การรณรงค์การจัดการขยะ
ในสถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๑๖ พุทธบุตร - - ๒๔๕,๕๐๐ 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๑๗ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 

- - ๓๘๔,๐๐๐ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 รวมงบปรถมาณ ๒,๓๕๘,๐๐๐ - ๖๒๙,๕๐๐  
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โครงการปรถกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนกกขร่ยนรถดกบขตตพ้้นท่่การึกกาา 
มูลนิธิขปรม ติณสูลานนท์ ปรถจ าปีการึกกาา ๒๕๖๒ 

ผู้รกบผิดชอบ นางขวัญจิตต์  อังกระโทก   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ขป้าหมาย 
๑. ขชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

จ านวน ๑๘๔  โรงเรียน  (สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘๔ แห่ง) 
๒. ขชิงคุณภาพ  โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  

เขต ๒  พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานระดับเขตพ้ืนที่ 
๒. ประกวดโครงงานระดับแบ่งกลุ่ม 
๓. ประกวดโครงงานระดับภาค 

งบปรถมาณ  จ านวน   ๒๐,๐๐๐   บาท        
ผลการด าขนินงาน 

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

๒ มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียนในระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิด 
ความภาคภูมิใจในผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย 
๕ ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังคม 
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โครงการพกฒนารถบบการวกดแลถปรถขมินผลทุกรถดกบ 
ผู้รกบผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ , นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี และนางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

๑.  ขชิงปริมาณ   
             -  ครูผู้สอนโรงเรียนละ  ๑   คน รวม ๑๘๕ คน  
             -  คณะกรรมการ จ านวน  ๒๐  คน 

๒.  ขชิงคุณภาพ 
   - ครูครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ 

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 ๑. กลุ่มเครือข่ายด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการอ่านออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ใช้งานในโปรแกรมระบบบริหารจัดสอบ (NT ACCESS) 
 ๒. กลุ่มเครือข่ายด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลข้อสอบกลาง(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.
๒) และจัดท าข้อสอบกลาง 
 ๓. กลุ่มเครือข่ายด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบNT(ป.๓) การน า     
รูปแบบการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดสอบ (NT ACCESS) ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
 ๔. กลุ่มเครือข่ายด าเนินการประชุมปฏิบัติการครูวัดและประเมินผลการสอบ  O-NETด าเนินงาน       
โครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
งบปรถมาณ  ๑๓๘,๐๐๐ บาท   
ผลการด าขนินงาน 
 

ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องใน
ระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการมหกรรมความสามารถึิลปหกตถกรรม วิชาการ แลถขทคโนโลย่ ตองนกกขร่ยน 
ครก้งท่่ ๖๘/ ๖๙ ปีการึกกาา ๒๕๖๑ 

ผู้รกบผิดชอบ นางศิรินภา  ศรีสุข ,นางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี   
                   และนางสาวบุษกร   ศรีชนะ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 
 ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ โรง ๑๗ กลุ่มเครือจ่าย ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้เต็มศักยภาพ 
 ๒. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 ๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขัน 
 ๒. ค้นหาแวว สถานศึกษา วิ เคราะห์ คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้อง     
กับแต่ละกิจกรรม 

๓. จัดหาสื่อ นวัตกรรม ออกแบบจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษในแต่ละกิจกรรม    
ให้เต็มศักยภาพ 
 ๔. กลุ่มเครือข่าย ด าเนินการคัดกรองประเมินการแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศตัวแทนแข้ง
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. นิเทศตามช่วยเหลือแนะน า การจัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเติมเต็มนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น
ตั วแทนของเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา เข้ าแข่ งขั น ในระดับภาคตะวันออก เฉีย ง เหนื อและร ะดับชาติ                      
ให้มีความสามารถตามหลักเกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
 ๖. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน 
งบปรถมาณ    ๔๔๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 
 ๑. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒. นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการขสริมึกกยภาพกลุ่มขคร้อต่ายพกฒนาคุณภาพการึกกาา 
พกฒนาการจกดการขร่ยนรู้สู่การยกรถดกบผลสกมฤทธิ์ทางการขร่ยน ปีการึกกาา ๒๕๖๑ 

ผู้รกบผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  , นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี และนางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑ ขชิงปริมาณ 
             ๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัด  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนา 
              ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ในสังกัด  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนา 
 ๒ ขชิงคุณภาพ 
             ๒.๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในลักษณะค่ายวิชาการ  ที่ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
             ๒.๒ ผลการประเมินระดับชาติ O-NET , NT ทางการเรียน วิชาหลักของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมสูงขึ้น 
 กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 ๑. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. กลุ่มเครือข่ายออกแบบการจัดค่ายวิชาการ หรือรูปแบบอ่ืนที่ยึดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 ๓. กลุม่เครือข่ายด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเติมเต็มศักยภาพผู้เรียน 
 ๔. สรุปผลการพัฒนา 
งบปรถมาณ   ๘๕๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
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โครงการพกฒนาคุณภาพตองผู้ขร่ยน ให้ม่ทกกาถการขร่ยนรู้ในึตวรราท่่ ๒๑ 
ม่ความขป็นขลิึด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างต่ดความสามารถในการแต่งตกน 

ผู้รกบผิดชอบ นางศิรินภา  ศรีสุข , นางสมจิตต์   รวมแก้ว  และนางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑. ขชิงปริมาณ 
      - กลุ่มเครือข่ายฯ จัดการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูปฐมวัย 
โรงเรียนละ ๒ คน 
      - โรงเรียนในสังกัด มีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ขั้นตอนหรือบันได  

๒. ขชิงคุณภาพ 
      - โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
      - โรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น {IS : Independent 
Study} ๕ ขั้น {IS : Independent Study} และ การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของ STEM ศึกษา 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

-สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของ STEM และการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น {IS : Independent Study} 

-จัดท าสื่อเอกสารการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของ STEM และการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น {IS : Independent Study}  สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

-นิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
งบปรถมาณ    ๕๐,๐๐๐   บาท   
ผลการด าขนินงาน 
 ๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

๒. โรงเรียนมีจัดการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น {IS : Independent 
Study} 
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โครงการอบรมครูนกกขร่ยนขพ้่อพกฒนากรถบวนการขร่ยนรู้สารถการขร่ยนรู้คณิตึาสตร์ 
(Kids คิด สนุก) สู่การยกรถดกบผลสกมฤทธิ์ทางการขร่ยนตองผู้ขร่ยน 

ผู้รกบผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ และนางศิรินภา  ศรีสุข  
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย    
 ๑.  ขชิงปริมาณ   
              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ ๑ คน รวม  ๑๘๕  คน และนักเรียน โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๕๕๕ คน  
                รวมทั้งหมด  ๗๔๐  คน 
             - คณะกรรมการ จ านวน  ๒๐  คน 

๒.  ขชิงคุณภาพ 
   - ครูสามารถการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ 
   - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมแลถกรถบวนด าขนินการ 
๑.  ให้กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Kids คิด 

สนุก) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบ่งฐานความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ทั้งหมด ๔ ฐาน 
 ๒. ถอดประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม 
          ๓.สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา 

๔. รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
งบปรถมาณ  ๕๐,๐๐๐    บาท   
ผลการด าขนินงาน 

ครูผู้สอนและนักเรียนมีทัศนคติทีดีต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการอบรมครูนักเรียนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(Kids คิด สนุก)สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการปรถชุมปฏิบกติการพกฒนาบุคลากรด้านงานวกดแลถปรถขมินผลทางการึกกาา 
โปรแกรม SchoolMIS ปีการึกกาา ๒๕๖๑  สพป.ยโสธร ขตต ๒ 

ผู้รกบผิดชอบ นางรัชฎาภรณ์  สามารถ และนายภูริพัฒน์   ศรีแจ่ม  
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย    
 ๑.  ขชิงปริมาณ   
              - ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
๑๘๕  คน 

๒.  ขชิงคุณภาพ 
   - ครใูนกลุ่มเครือข่ายสามารถเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ทุกระดับชั้น สามารถด าเนินงานการได้ถูกต้อง    
  
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 ๑. กลุ่มเครือข่ายจัดอบรมบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 
 ๒. ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม SchoolMIS 
 ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการน าเสนอผลงานและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
งบปรถมาณ  ๔๐,๐๐๐    บาท   
ผลการด าขนินงาน 

        ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดได้ถูกต้อง 
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โครงการตกบขคล้่อนหลกกปรกชญาตองขึราฐกิจพอขพ่ยงสู่สถานึกกาา 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาวบุษกร   ศรีชนะ , นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี และคณะ  
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
          ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

          ๒. สถานศึกษาท่ีเสนอตัวเข้ารับการพัฒนา สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไป

ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดสถานศึกษาพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

          ๓. สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาผ่านการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็นศูนย์ 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ๕ แห่ง 

กิจกรรมตก้นตอนแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

๑. สร้างและพัฒนารูปแบบ เครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนรู้ และ  

๒. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาสู่ศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. อบรมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๕. ประเมินรับรองสถานศึกษาทั่วไป เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
๖. ประเมินผล สรุปรายงานผล 

งบปรถมาณ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าขนินงาน 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. สถานศึกษาได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาตรงตามตัวชี้วัดและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
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โครงการพกฒนาคุณภาพการจกดการึกกาาส าหรกบขด็กท่่ม่ความต้องการจ าขป็นพิขึา 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาวจริยา   กรุณา , นางสาวบุษกร   ศรีชนะ  และนางภัชชนก   สายชนะ  
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย   

 ๑. ขชิงปริมาณ 
  ๑.๑ นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ๑๔๓ โรง ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒.๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั้งหมด จ านวน ๑๔๓ โรงเรียน ที่สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการในรูปแบบที่เหมาะสม  ประกอบด้วย  
   ๑) โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม จ านวน ๑๓๓ โรงเรียน  
   ๒) โรงเรียนต้นแบบและแกนน าการเรียนรวม จ านวน  ๕  โรงเรียน 
   ๒) โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการเรียนรวม จ านวน  ๕  โรงเรียน (ขยายเพิ่มเติม) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทาง
การศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ขชิงคุณภาพ 
   ๒.๑ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับ         
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
   ๒.๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม และ
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมพร้อมทั้งโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินการ 

๑. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรยีนต้นแบบการเรียนรวม  จ านวน ๕ โรงเรยีน ดังนี้ 
   ๑. โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 

๒. โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ 
   ๓. โรงเรียนบ้านเตาไห   

๔. โรงเรียนผักกะย่า   
๕. โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไรมิตรภาพ 
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           ๒. ขยายเพ่ิมเติมโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการเรียนรวม  จ านวน  ๕  โรงเรียน 
 ๓. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรวมโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

งบปรถมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 
           ๑. นักเรียนพิการเรียนรวมในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาส และความสามารถในการเข้ารับการศึกษา
ร่วมกับเด็กท่ัวไปและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
           ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย
วิธีการในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษ จนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
           ๓. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: 
SSS) เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best Practice และแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการ
สอนและการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวมและจัดระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษาทั้งการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน 

๔. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกา รนิเทศ ติดตาม           
การด าเนินงาน ท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงการปรกบปรุงแลถพกฒนาหลกกสูตรทุกรถดกบการึกกาา  
ให้ขอ้้อต่อการพกฒนาสมรรถนถผู้ขร่ยนขป็นรายบุคคล ม่ทกกาถท่่จ าขป็นในึตวรราท่่ ๒๑ 

น าไปสู่การจกดการึกกาาขพ้่อการม่งานท า (Career  Education) 
ผู้รกบผิดชอบ นางสมจิตต์   รวมแก้ว , นางศิรินภา  ศรีสุข และนางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร   
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑. ขชิงปริมาณ 
      - จัดการสัมมนา แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูวิชาการ/ครูปฐมวัย โรงเรียนละ  ๒  คน 
      - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสมกับผู้เรียน สภาพชุมชน บริบท และ
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      - โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ขชิงคุณภาพ 
      - โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      - โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
          กิจกรรมท่่ ๑ สัมมนา แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ๑๘๕ 
โรงเรียนๆ ละ ๒ คน 

กิจกรรมท่่ ๒ นิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
งบปรถมาณ    ๕๐,๐๐๐   บาท 
ผลการด าขนินงาน 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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โครงการยกรถดกบคุณภาพทางด้านภาาาอกงกฤาครูสู่ห้องขร่ยนคุณภาพ 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร  
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย  

๑ ขชิงปริมาณ  
      ๑.๑ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได ้ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑.๒  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถ ท าวิจัยในชั้นเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษ อย่างง่ายไดร้้อยละ ๑๐๐ 

๒ ขชิงคุณภาพ 
๒.๑ คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ส าหรับ 

ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

-ตั้งคณะท างาน สรุปนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑ วันเพื่ออบรมการใช้สื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
-การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ 

 งบปรถมาณ    ๖๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าขนินงาน 
 ๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และบรรลุตามตัวชี้วัด มาตรฐานของหลักสูตร 
 ๒. นวัตกรรมที่ สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในโรงเรียนทั่วไปที่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่จ าเป็นต้องจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
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โครงการส่งขสริมนิสกยรกกการอ่านแลถพกฒนาแหล่งขร่ยนรู้ ขพ้่อขสริมสร้างการพกฒนาคุณภาพ 
การขร่ยนการสอนภาาาไทย ให้นกกขร่ยนอ่านออกขต่ยนได้ อ่านคล่อง ขต่ยนคล่อง 

ผู้รกบผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อส่งสร้างเสริมนิสัยรัก 

การอ่าน การเรียนรู้ และมีคุณภาพ 
๑..๒ นักเรียนในสังกดัทุกคนมีความสุขกับการอ่านอย่างน้อย ๑๒-๒๐ เล่มต่อปี หรือ ๖๐ นาทีต่อวัน 
๑.๓ มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูผู้ท าหน้าที่ครูบรรณารักษ์ 
๑.๔ สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
๑.๕ สถานศึกษามีห้องสมุดมีชีวิตที่มีมาตรฐานไว้บริการนักเรียนทุกระดับชั้น  
๑.๖ สถานศึกษามีสื่อการอ่านและนวัตกรรมการอ่านที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอแก่

นักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

๑.๗ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องทุก 
ระดับชั้น 

๒. ขชิงคุณภาพ 
๒.๑ นักเรียนมีทักษะภาษาไทยเหมาะสมกับวัย และสามารถน าความรู้จากการอ่านไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
๒.๒ นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน  
๒.๓ สถานศึกษามีห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
๒.๔ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน 

การเขียน และการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล  
 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
๑ กิจกรรมการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต “ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ห้องสมุดมี

ชีวิต เพื่อประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
๒ การประกวดกิจกรรม 

       - ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
       - ผู้บริหารรักการอ่าน 
       - ครูรักการอ่าน  
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       - นักเรียนรักการอ่าน 
       - ห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียน 

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่อง 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ส าหรับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนให้ได้รับโอกาส 
งบปรถมาณ    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าขนินงาน 
 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมขึ้น ทุกโรงเรียนใน
สังกัด และทุกเครือข่ายในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูนักเรียน 
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงได้พบเห็นและปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งเสริมให้ครู
น าสู่ผู้เรียนในการเรียนรู้ ทั้งการฟัง การอ่าน การจ า ตลอดจนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเข้าใจน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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โครงการพกฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ผู้บริหาร ครู นกกขร่ยนสู่สกงคมอนาคตท่่ยก่งย้น 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี   และนางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
                     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑.  ขชิงปริมาณ 

๑.๑  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตระหนัก 
รู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็น
พลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๒  กลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  จริยธรรม ทั้ง ๑๗  กลุ่ม
เครือข่าย 
  ๒.  ขชิงคุณภาพ   

๒.๑ .ร้อยละ ๑๐๐ ของ  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

๒.๒ ร้อยละ ๑๐๐  ของกลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม  
จริยธรรม  
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 -กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
 -กิจกรรมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 -นิเทศติดตามและประเมินผล 
       -สรุปและรายงานผล 
งบปรถมาณ ๗๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน  

๑.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
๒.  โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรม  ด้านคุณธรรมฯ  และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
๓.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ได้ 
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โครงการคกดขล้อกโรงขร่ยนต้นแบบสภานกกขร่ยน 
ผู้รกบผิดชอบ นางพิสมัย   บวร  และคณะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑. ขชิงปริมาณ 

        ๑.๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมภิบาล ตระหนัก
ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเคารพกติกาในการด าเนินงานของสังคมและแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันของชาติ 

        ๑.๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
         ๑.๓ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
         ๑.๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ขชิงคุณภาพ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
เข้มแข็ง  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมของไทย ๑๒ ประการ  นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และสถานศึกษาได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 -ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนให้โรงเรียนทราบ  สมัครเข้าร่วม
โครงการ  
 -แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนออกประเมินโรงเรียนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 -รายงานผลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเข้ารับการแข่งขันระดับภูมิภาค  จ านวน ๒ โรงเรียน 
-ประถมศึกษา ๑ โรงเรียน และขยายโอกาส ๑ โรงเรียน 
งบปรถมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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ผลการด าขนินงาน 

 มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้มแข็ง  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของไทย ๑๒ ประการ  นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ดี                                          
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  และสถานศึกษาได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 

โครงการคกดขล้อกโรงขร่ยนต้นแบบการรณรงค์การจกดการตยถในสถานึกกาา 
ผู้รกบผิดชอบ นางพิสมัย   บวร  และคณะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย   

๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 ๒. มีโรงเรียนต้นแบบ ด้านการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา จ านวน  ๓  โรงเรียน 
  ๒.๑ ขนาดใหญ่  จ านวน    ๑ โรงเรียน 
  ๒.๒ ขนาดกลาง  จ านวน    ๑ โรงเรียน 
  ๒.๓ ขนาดเล็ก  จ านวน    ๑ โรงเรียน 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน      

 -ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเอกสารเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารโรงเรียนที่ส่งเข้ารับ 
 -การประเมินฯ แยกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ตามเอกสารการประเมินที่โรงเรียนส่งมา คัดไว้ขนาดละ  ๓  โรงเรียน รวมเป็น  ๙    โรงเรียน 
 -คณะกรรมการจะออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารประเมิน ทั้ง  ๙  
โรงเรียน 
 -ประกาศผลการประเมินโรงเรียน “ต้นแบบการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา” ทั้ง ๓ ระดับๆ 
ละ  ๑  โรงเรียน    
งบปรถมาณ  ๒๐,๐๐๐    บาท 
ผลการด าขนินงาน 

              ๑. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมด้านการรณรงค์    
การจัดการขยะในสถานศึกษา ได้อย่างยั่งยืนด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย ให้เป็นวิถีชีวิต
ตามหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถลดปริมาณขยะได้เฉลี่ยเหลือ ๑ 
กิโลกรัมต่อวัน/ต่อคนได ้
              ๒. ครูสามารถเขียนแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสาระต่างๆ ด้านการรณรงค์การจัดการขยะ
ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการลดปริมาณขยะ น้ าเสีย ในโรงเรียนและชุมชน และใช้ประโยชน์
จาก ขยะได้เพ่ิมข้ึน 
              ๓. ครู นักเรียน ได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชนได ้
              ๔. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมโครงการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
กับหน่วยงานอื่นได้ 
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โครงการพุทธบุตร 
ผู้รกบผิดชอบ นางแก้ว  ฉัตรจอหอ  และคณะ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ จ านวน  ๓๒๐  คน ของโรงเรียนในสังกัด 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ๒.  ขชิงคุณภาพ 
 - ผู้ เ รียนร้อยละ ๘๐ น าหลักธรรมและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต มีจิตสาธารณะ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีภูมิคุ้มกันอบายมุขและกระแสวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม 
กิจกรรมแลถกรถบวนด าขนินงาน 

๑.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-การนั่งสมาธิก่อนเรียน : ทุกวันเปิดเรียน 
-การสวดมนต์ไหว้พระ : ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 
-การท าบุญตักบาตร : ในช่วงเข้าพรรษา 
-ใส่ชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : สัปดาห์ละ ๑ วัน 
-แบ่งกลุ่มท าความสะอาด(พ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน) : ทุกวันศุกร์ 
-กิจกรรมครูรับไหว้นักเรียน,น้องไหว้พ่ี,พ่ีรับไหว้น้อง,เพ่ือนไหว้เพ่ือน : ทุกวันเปิดเรียน 

๒.ส่งเสริมพุทธบุตรน้อยเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา  
๓.โครงการพุทธบุตร 

-กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ในสถานศึกษา 
-กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมพุทธบุตร 

งบปรถมาณ  จ านวน  ๒๔๕,๕๐๐ บาท 
ผลการด าขนินงาน 

- นักเรียนที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐ ได้น าหลักธรรมและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต และมีจิตสาธารณะ 
 - นักเรียนที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

- นักเรียนที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๐ มีความตระหนัก รู้คุณค่าตนเอง ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้น า 
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โครงการฝึกอบรมลูกขส้อต้านภกยยาขสพติด 
ผู้รกบผิดชอบ นางแก้ว  ฉัตรจอหอ  และคณะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
          ๑.  ขชิงปริมาณ 
                 -จ านวนลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต  ๒   จ านวน ๔๘ โรงเรียนๆ ละ ๘ คน รวม ๓๘๔  คน 
          ๒.  ขชิงคุณภาพ 
                 - ลูกเสือ เนตรนารี  มีคุณธรรม จริยธรรม  สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                  - ลูกเสือ เนตรนารี  มีระเบียบ มีวินัย มีความเข็มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความรัก ความสามัคคี 
                    รู้จักช่วยเหลอืผู้อื่น และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
                  - ลูกเสือ เนตรนารี สามารถน าทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ยางมีความสุข 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน   
          จัดอบรมกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดยโสธร เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  
งบปรถมาณ  งบประมาณจาก สพฐ.ตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน   ๓๘๔,๐๐๐.-  บาท    
ผลการด าขนินงาน 

            ๑. ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ภายในโรงเรียน ตรวจตราเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงใน
รอบสถานศึกษา  สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน 
             ๒. แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 
    ๓. เป็นแกนน าในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติด 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๒ 
พกฒนาผู้บริหาร คร ูแลถบุคลากรทางการึกกาา 
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ยุทธึาสตรท์่่ ๒  พกฒนาผู้บริหาร ครู แลถบุคลากรทางการ กึกาา 
 

ล าดกบ 
ความส าคกญ โครงการ 

งบปรถมาณ 
ผู้รกบผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ้่น 
๑ การบริหารจัดการพนักงาน

ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ใ น ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

๘๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๒ ก า ร พั ฒ น า  เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
สมรรถนะข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

๓๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

๓ พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ 

๑๓๔,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
๔ การให้ข้าราชการครูและ 

บุคลาการทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ 

๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๕ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ด้ า น        
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ       
ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ         
พ.ศ.๒๕๖๐ ส าหรับโรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

๖ รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย ๖๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 
 

๗ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒๓,๐๐๐ - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ยุทธึาสตรท์่่ ๒  พกฒนาผู้บริหาร ครู แลถบุคลากรทางการึกกาา (ต่อ) 
 

ล าดกบ 
ความส าคกญ โครงการ 

งบปรถมาณ 
ผู้รกบผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ้่น 
๘ ประเมินประสิทธิภาพและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๓๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๙ พัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ 

๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๑๐ พัฒนาและเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธ ร ร ม ม า ภิ บ า ล ส า ห รั บ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๖๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๑๑ เสริมสร้างความรู้ข้าราชการ
และลู ก จ้ า งปร ะจ าที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ 

๑๐,๐๐๐ - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 รวมงบปรถมาณ ๙๘๗,๐๐๐ - -  
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โครงการการบริหารจกดการพนกกงานราชการแลถลูกจ้างชก่วคราว 
ในส านกกงานขตตพ้้นท่่การึกกาาปรถถมึกกาาแลถสถานึกกาา 

ผู้รกบผิดชอบ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช,นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ และน.ส.สุอังวศรี  ทองทิพย์ 
           กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม  
มีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

๑. ขชิงปริมาณ 
              ๑.๑ พนกกงานราชการ               จ านวน  ๘๙  อัตรา               

 ๑.๒ ลูกจ้างชก่วคราว 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน  ๗๐  อัตรา 

     - นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน)   จ านวน  ๕๘  อัตรา 
- ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน  ๑๓  อัตรา 
- นักการภารโรง(๔๖๐๐ อัตรา)    จ านวน  ๒๕  อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  จ านวน   ๔   อัตรา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)          จ านวน  ๗๒  อัตรา 
- บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                จ านวน  ๒๐  อัตรา 

                                                       รวมทก้งสิ้นจ านวน   ๓๕๑   อกตรา 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

-การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
-การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
-การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

งบปรถมาณ    ๘๐,๐๐๐  บาท   
ผลการด าขนินงาน 
              สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา/ผู้เรียน และทุกภาคส่วน                                                                                                            
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โครงการการพกฒนา ขสริมสร้าง สมรรถนถต้าราชการครูแลถบุคลากรทางการึกกาา 
ส านกกงานขตตพ้้นท่่การึกกาาปรถถมึกกาายโสธร ขตต ๒ 

ผู้รกบผิดชอบ ๑. นายจีระศักดิ์   ภาระเวช    ๒. นางสาวจังกร  จตุเทน  และคณะ   
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย  
      ๑ ขชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. ลูกจ้างประจ า  
และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  , ประธานเครือข่าย   และ  
กตปน.    จ านวน   ๙๐   คน      
      ๒ ขชิงคุณภาพ 
  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบ  
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกน าความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

กิจกรรมท่่ ๑   
- พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ระเบียบกฎหมาย นโยบายการบริหารการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมท่่ ๒   
     - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
   - จัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 

- ติดตามสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลการพัฒนาหลังการด าเนิน 
งบปรถมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท                
ผลการด าขนินงาน 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร ฯ มีความพร้อม มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ เป็น
ทีเ่ชื่อถือของผู้อื่น มีทักษะการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 



 

 

42 

โครงการพกฒนาึกกยภาพลูกจ้างปรถจ า ในสกงกกดส านกกงานขตตพ้้นท่่การึกกาาปรถถมึกกาายโสธร ขตต  ๒ 
ผู้รกบผิดชอบ   นายจีระศักดิ์   ภาระเวช  นางสาวจังกร  จตุเทน    
                  และคณะกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
รถยถขวลาด าขนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
  ๑. ขชิงปริมาณ 
               ลูกจ้างประจ าในสังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๒  ครบ ๑๐๐ %  
       ๒. ขชิงคุณภาพ 
              ลูกจ้างได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๒  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
และปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐๐% 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

           -การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสถานที่ศึกษาดูงานนอกสถานที่   ลูกจ้างในสังกัด 

งบปรถมาณ   ๑๓๔,๐๐๐  บาท     

ผลการด าขนินงาน 
๑. ลูกจ้างประจ าในสังกัด  สามารถน าความรู้ได้ได้รับไปพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๒     
๒. ลูกจ้างประจ าในสังกัด มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชนต่อไป    
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โครงการการให้ต้าราชการครแูลถบุคลาการทางการึ กกาาม่วิทยฐานถแลถขล้่อนวิทยฐานถ 
ผู้รกบผิดชอบ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช  นางสาวดารา  อิฐทอง นางสาวสุนิสา  สนิท 
                     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
              การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะให้
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง 

๒. ขชิงคุณภาพ 
              สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผ่านเกณฑ์
การประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตามก าหนดเวลา
และได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

กิจกรรมท่่ ๑   ประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓   ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ 
กิจกรรมท่่ ๒   ประเมินด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
กิจกรรมท่่ ๓  ประชุมคณะกรรมการประเมิน 

งบปรถมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าขนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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โครงการอบรมพกฒนาบุคลากรด้านการจกดซ้้อจกดจ้างแลถการบริหารพกสดุภาครกฐ 
พ.ึ. ๒๕๖๐  ส าหรกบโรงขร่ยน 

ผู้รกบผิดชอบ  นางสาวันเพ็ญ อ่อนแก้ว , นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร , นายเฉลิมพล  ดวงมุลตรี   
                  และนายวีระพล   โสมณวัตร  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
รถยถขวลาด าขนินการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 
 ๑. ขชิงปริมาณ 
  ๑.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  
๑๘๕  โรงเรียน 

๑.๒  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน 
ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ  จ านวน   ๕๐  โรงเรียน 

๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุม ที่บุคคลภายนอกจัดการอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

๒. ขชิงคุณภาพ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องมี
ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางการเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

กิจกรรมท่่ ๑ จกดปรถชุม อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                               พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑  จ านวน ๕๐ คน 
ครั้งที่ ๒  จ านวน  ๓๐ คน  
ครั้งที่ ๓  จ านวน ๘๐ คน 
ครั้งที่ ๔  จ านวน ๑๐๐ คน 
ครั้งที่ ๕  จ านวน  ๗๐  คน 

กิจกรรมท่่ ๒  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนและงบด าเนินงานรายการ 
                ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ 

งบปรถมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าขนินงาน 
 ๑. ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าไปปฏิบัติงานและบริหารจัดการ     
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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 ๒. ลดความผิดพลาดการปฏิบัติการด้านเอกสารการเบิก ท าให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง 
 ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือให้กับ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการรอยยิ้มครูขพ้่อขด็กไทย 
ผู้รกบผิดชอบ  นางสาวประยูร  เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  
ทุกคน รวม ๕๐๐  คน       

๒. ขชิงคุณภาพ 
               เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๒ น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ   ในการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่อไป 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๒ 
งบปรถมาณ  จ านวน   ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

ผลการด าขนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา ในวิชาชีพ   
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
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โครงการส่งขสริม ยกย่อง ขชิดชูขก่ยรติต้าราชการครูแลถบุคลากรทางการึกกาา 

ผู้รกบผิดชอบ นางสาวจังกร  จตุเทน  และคณะ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 
      ๑. ขชิงปริมาณ 
          ๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม 

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงาน 

ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ       

      ๒. ขชิงคุณภาพ 
         ๒.๑   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหน่วยงานทางการศึกษา    
ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
         ๒.๒   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลัง

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

กิจกรรมท่่ ๑  การด าเนินการเสนอขอและตรวจรับเครื่องราช ฯ   ณ  กองกษาปณ์  กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมท่ ่๒ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ   ณ  ห้องประชุม  สพป. ยโสธร เขต ๒ 

กิจกรรมท่่ ๓   คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 

งบปรถมาณ   ๒๓,๐๐๐  บาท      
ผลการด าขนินงาน  
         - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
          -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นที่เคารพ ศรัทธา ของ
สังคมและชุมชน   
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โครงการปรถขมินปรถสิทธิภาพแลถปรถขมินผลการปฏิบกติงานผู้บริหารสถานึกกาา 

ผู้รกบผิดชอบ  นางยุภาพรรณ ศรีบุระ  งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า      
ในสังกัด จ านวน ๒ ครั้ง 

๒. ขชิงคุณภาพ 
สามารถออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนf 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้อ านวยการโรงเรียน (รอบ เมษายน และ รอบตุลาคม)  

จ านวน  ๑๗  กลุ่มเครือข่าย 
-ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
-จัดท ารายละเอียด/ค าสั่งเลื่อนขั้นระดับเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการด าขนินงาน 
การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและ

สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลา 
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โครงการพกฒนาึกกยภาพึกกาานิขทึก์ 
ผู้รกบผิดชอบ  นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ทุกคน 
๒. ขชิงคุณภาพ 

๒.๑ ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 
นิเทศการศึกษา 
           ๒.๒  กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

๑. ส ารวจความต้องการพัฒนา 
๒. ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ ที่หน่วยงาน องค์กร

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

งบปรถมาณ  จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท    
ผลการด าขนินงาน 

๑. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะการนิเทศติดตามและประเมินผล   การจัดการ
ศึกษา 

๒.การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการพกฒนาแลถขสริมสร้างวินกย คุณธรรม จริยธรรม แลถธรรมาภิบาล 
ส าหรกบต้าราชการครูแลถบุคลากรทางการึกกาา 

ผู้รกบผิดชอบ นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ   และคณะ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
              ๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
มากกว่าร้อยละ ๙๗  
               ๑.๒ จ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป. ยโสธร 
เขต ๒  ในด้านต่างๆ ลดลงร้อยละ ๖๐    
 ๒. ขชิงคุณภาพ 
   ๒.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป. ยโสธร เขต ๒ มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๒.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป. ยโสธร เขต ๒ ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

กิจกรรมท่่ ๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

กิจกรรมท่่ ๒ จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย  ที่ควรทราบ เผยแพร่ให้โรงเรียนใน
สังกัด 
งบปรถมาณ   ๖๐,๐๐๐   บาท 
ผลการด าขนินงาน 

๑. การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระเบียบเรียบร้อย  
๒. องค์กรด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้  
๓. การบังคับบัญชาในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ข้าราชการในองค์กร  
๔. เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ 
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โครงการขสริมสร้างความรู้ต้าราชการแลถลูกจ้างปรถจ าท่่จถขกา่ยณอายุราชการ 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ   อ่อนแก้ว  และคณะ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย  
 ๑. ขชิงปรถมาณ 

จัดอบรมผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
จะเกษียณในปี  ๒๕๖๒  จ านวน   ๑๔๘   คน 

๒. ขชิงคุณภาพ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณ 

ในปี  ๒๕๖๒  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จบ านาญที่ได้รับและสวัสดิการต่างๆ  หลังเกษียณได้
อย่างถูกต้องและเข้าใจ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ที่จะเกษียณใน 
ปี  ๒๕๖๒   
งบปรถมาณ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
ผลการด าขนินงาน 
 ๑. บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จบ านาญที่ได้รับและ
สวัสดิการต่างๆ หลังเกษียณได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ 
 ๒. บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เกิดมีขวัญและก าลังใจที่จะด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมต่อไป 
 ๓. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดมีความสมัครสมานสามัคคีกับหน่วยงานอื่นมากยิ่งขึ้น  
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๓ 
สร้างโอกาสในการขต้าถกงบริการการึกกาาท่่ม่คุณภาพ  

ม่มาตรฐาน แลถลดความขหล้่อมล้ าทางการึกกาา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 

 
 
ยุทธึาสตร์ท่่ ๓  สร้างโอกาสในการขต้าถกงบริการการึกกาาท่่ม่คุณภาพ ม่มาตรฐาน                         
                       แลถลดความขหล้่อมล้ าทางการึกกาา   
                    

ล าดกบ 
ความส าคกญ โครงการ 

งบปรถมาณ 
ผู้รกบผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ้่น 
๑ ระบบดูแลช่วยเหลือและ

คุ้ ม ค ร อ ง นั ก เ รี ย น ใ น
สถานศึกษา 

๙๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า        

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร รั บ
นั ก เ รี ย น  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
๒๕๖๒ 

- ๒๐,๐๐๐ - กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

 รวมงบปรถมาณ ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -  
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โครงการรถบบดูแลช่วยขหล้อแลถคุ้มครองนกกขร่ยนในสถานึกกาา 
ผู้รกบผิดชอบ นางนิตยา  จารุมาศ, นางแก้ว  ฉัตรจอหอ, นางขวัญจิตต์  อังกระโทก  
                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑. ขชิงปริมาณ  

๑.๑ สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน  ๑๘๕ แห่ง 
  ๑.๒ นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร 
เขต ๒ จ านวน  ๑๘๕  แห่ง 
 ๒. ขชิงคุณภาพ 
  ๒.๑  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดู แลช่วยเหลือและ        
การคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.๒ สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา น ากระบวนการด าเนินงาน ๕ ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงานผ่าน 
Application ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๒.๓ สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 
กิจกรรมกรถบวนการด าขนินงาน 

-จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
-ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
-การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
-ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

๑. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ เป็นที่เชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิ

เข้ารับ 
๔. ประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ สพฐ. 

-ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
      ๑.จัดประชุมท าแผนออกปฏิบัติงาน 
      ๒.ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังเหตุ รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสา

สารวัตรนักเรียน สพป.ยส.๒ 
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     ๓.คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒  
-เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
     ๑.แต่งตั้งคณะท างาน 
     ๒.ประชุมท าแผนเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงภายใต้ภารกิจ ฉก.ชน.สพป.ยส.๒ 
     ๓.ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และมีการส่งต่อกรณีเด็กที่ได้รับ  
        ผลกระทบ 
-คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ เป็นที่เชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับ

การประกวดและรับรางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ สพฐ. 
-คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ สพฐ. 
-จัดประชุมคณะท างานเพ่ือถอดบทเรียน และสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
-ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๒ 

    -สถานที่   
๑.เครือข่ายอ าเภอ ๕ อ าเภอ   

                     ๒.สถานศึกษาทุกแห่ง 
            ๓.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
งบปรถมาณ  จ านวน   ๙๐,๐๐๐.-  บาท   
ผลการด าขนินงาน 
 ๑ สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และครอบครัวให้อยู่ในภาพที่มีมาตรฐาน
ในการด ารงชีวิตที่ดี และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒ สถานศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภท มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมที่สูงข้ึน 
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โครงการส่งขสริมแลถพกฒนาการด าขนินงานการรกบนกกขร่ยน ปีการึกกาา ๒๕๖๒ 

ผู้รกบผิดชอบ  นางนิตยา  จารุมาศ  และคณะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 
 ๑. ขชิงปริมาณ 
  ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีข้อมูลประชากรวัยเรียน 
อัตราการเรียนต่อของนักเรียนทุกระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียนต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ และอัตราการเข้า
เรียนของนักเรียนทุกระดับในปีการศึกษา ๒๕๖๒  และน าไปใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษา จ านวน  ๑๘๗  
โรงเรียน  ร่วมกันวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  พร้อมทั้งสามารถจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียน
อย่างทั่วถึง 
  ๑.๓ เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ครบ ๑๐๐% 
        ๒. ขชิงคุณภาพ 
  ๒.๑ จัดท าข้อมูลเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
  ๒.๒ ส่งเสริมให้เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษา ๑๐๐% 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

-จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ยโสธร เขต ๒ 
-ประสานการท าส ามะโนประชากรเด็กวัยเรียนทั้ง ๕ อ าเภอ/เทศบาลใน ๕ อ าเภอ 
-ออกตรวจติดตามผลการรับนักเรียนของคณะกรรมการฯ และจัดท าสรุปผลรายงาน 

งบปรถมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าขนินงาน 

๑. สพป.ยโสธร เขต ๒  มีข้อมูลประชากรวัยเรียนครบ ๑๘๗  โรงเรียน 
๒. ติดตามเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและ 

ทั่วถึงครบ ๑๐๐% 
 ๓. สพป.ยโสธร เขต ๒  ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๔ 
ขพิ่มปรถสิทธิภาพการบริหารจกดการ 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๔  ขพิ่มปรถสิทธิภาพการบริหารจกดการ 
                    

ล าดกบ 
ความส าคกญ 

โครงการ 
งบปรถมาณ 

ผู้รกบผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่้น 

๑ เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๒,๐๐๐ - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๒ นิเทศติดตามการบริหารจัด  
การและการจัดการเรียนรู้สู่  
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน     
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

๒๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๔ ชุมชนการเรียนรู้สู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา PLC  
(สภากาแฟ คุยกันเช้าวันพุธ) 

๔๙,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๕ บูรณาการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๖ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดท า
ป้ายวันส าคัญและป้ายติดตั้ง
ห้องต่างๆ 

๒๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 

๗ สพป.ยโสธร เขต ๒  เข้มแข็ง ๔๐,๐๐๐ - - กลุ่มอ านวยการ 
 

๘ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
กา ร ศึ กษ า เ พ่ื อก า รบ ริ ห า ร
จัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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ยุทธึาสตร์ท่่ ๔  ขพิ่มปรถสิทธิภาพการบริหารจกดการ (ต่อ) 
                    

ล าดกบ 
ความส าคกญ 

โครงการ 
งบปรถมาณ 

ผู้รกบผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่้น 

๙ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘๐,๐๐๐ - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

๑๐ ต ร ว จ ส อบ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธรเขต ๒  และสถานศึกษา
ในสังกัด 

๕๐,๐๐๐ - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๑๑ ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ        
การด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๓๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๑๒ การประกวดสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลนวัตกรรมการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนต้นแบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 

๖๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 รวมงบปรถมาณ ๑,๑๕๑,๐๐๐ - -  
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โครงการขพิ่มปรถสิทธิภาพแผนปฏิบกติการปรถจ าปีงบปรถมาณ พ.ึ. ๒๕๖๒ 

ผู้รกบผิดชอบ นางสมใจ มิ่งไชย , นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง และคณะ  กลุ่มนโยบายและแผน 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 
  ๑ ขชิงปริมาณ 
  ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรร
งบประมาณ  จ านวน   ๒๐  คน 
 ๑.๒  ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน  ๔๒ คน 
 ๑.๓  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน    ๕๐  เล่ม  

๒ ขชิงคุณภาพ 
 ๒.๑  สพป.ยโสธร เขต ๒ /สถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๓  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒        
สพป.ยโสธร เขต ๒ สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน  
๑. จกดท าแผนปฏิบกติการปรถจ าป ี
    ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ

ชี้แจงทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๑.๒ สรุปรวบรวมข้อมูล / ประชุมยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไข/จัดพิมพ์ / เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ขพิ่มปรถสิทธิภาพการก ากกบติดตาม   การบริหารงบปรถมาณตามแผนงานพ้้นฐานด้านการ

พกฒนาแลถขสริมสร้างึกกยภาพคน 
    ๒.๑ บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    ๒.๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ ผอ.สพป.

ยโสธร เขต ๒ ทราบ 

    ๒.๓  บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้าน        การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
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๓. กิจกรรมตรวจสอบแลถติดตาม  การบริหารงบปรถมาณตามแผนงานพ้้นฐานด้านการพกฒนา
แลถขสริมสร้างึกกยภาพคน 

    ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผน การด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการ 

    ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการ/ตรวจสอบและติดตาม การบริหารงบประมาณที่ได้รับ      การจัดสรร
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

    ๓.๓ สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม      การบริหารงบประมาณ 
งบปรถมาณ  จ านวน  ๓๒,๐๐๐  บาท  
                                                                                

ผลการด าขนินงาน 
๑. กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

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

๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการนิขทึติดตามการบรหิารจกดการแลถการจกดการขรย่นรู้สู่การพกฒนาึกกยภาพผู้ขร่ยน  
ึตวรราท่่ ๒๑ 

ผู้รกบผิดชอบ นางสาวสุจิตรา   ทาลีราช ,  นายภูริพัฒน์   ศรีแจ่ม 
                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 
  ๑. นักเรียนทุกคน ทุกชั้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้       
ทุกกลุ่มสาระนักเรียนชั้น ป.๖ , ม. ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  ๒. นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม  
ที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

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

๑. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา/รูปแบบ ผลการนิเทศในปีที่ผ่านมา เอกสาร/
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา นโยบาย จุดเน้นในการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผลการสอบ NT O-NET LAS ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 ๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑.๓ สัมภาษณ์ ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๔ ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา 

๒. สร้างและพัฒนารูปแบบในการนิเทศการศึกษา 
 ๒.๑ ร่างรูปแบบการนิเทศการศึกษาจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
 ๒.๒ หาคุณภาพของรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยผู้ เชี่ยวชาญ         
และทดลองใช้ 
 ๒.๓ ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์เป็นรูปแบบการนิเทศการศึกษา           
ที่มีประสิทธิผล พร้อมคู่มือการใช้ 

๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิผล 
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 ๓.๑ จัดทีมนิเทศประจ ากลุ่มเครือข่ายประกอบด้วย รอง ผอ. สพป.และศึกษานิเทศก์ 
 ๓.๒ ประชุมสัมมนาทีมนิเทศ ศึกษา ท าความเข้าใจ ซักซ้อมรูปแบบกระบวนการนิเทศ 
 ๓.๓ ด าเนินการนิเทศเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๑.) ประชุมทีมบริหารกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ตามรูปแบบ SWOT     
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย 
     ๒.) นิเทศติดตามและประเมินผล ทุกสัปดาห์ๆ ละ ๓ วัน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี) 
  ๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดการท าข้อมูล 
  ๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม 

ผลการด าขนินงาน 
๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจ ได้แนวทาง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการศึกษา
ด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ได้แนวทาง สามารถบริหารจัดการศึกษา         
ให้เป็นไปตามนโยบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการขพิ่มปรถสิทธิภาพการบริหารจกดการึกกาา 
ผู้รกบผิดชอบ น.ส.ประยูร  เรืองศรี  และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ  กลุ่มอ านวยการ 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

ขชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
  

  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    ๑๘๖  คน 
  ๒. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต ๒    จ านวน      ๓๔  คน 

   ๒.๑  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๑  คน 
   ๒.๒  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   จ านวน        ๕  คน 
   ๒.๓  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย    จ านวน        ๙  คน 
            ๒.๔  ศึกษานิเทศก ์     จ านวน      ๑๑  คน 
            ๒.๕  เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ/นักการภารโรง  จ านวน        ๘  คน  
                             รวมทั้งสิ้น   ๒๒๐  คน 
 
 ขชิงคุณภาพ 
 

  - ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ สพฐ. ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่างๆ 
  - เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ และภารกิจหลัก รวมทั้งการมีส่วน
ร่วม 
                     ในการปฏิบัติงาน 
  - การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในทางที่ดี พร้อมสร้างเสริมความสามัคคี  
  - คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
                   ๑. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๒. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียน 
งบปรถมาณ  จ านวน   ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
ผลการด าขนินงาน 
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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โครงการชุมชนการขร่ยนรู้ สู่ขตตพ้้นท่่การึกกาา PLC (สภากาแฟคุยกกนขช้าวกนพุธ) 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ  กลุ่มอ านวยการ   
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

๑ ขชิงปริมาณ   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน     ๑ คน 
 ๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน     ๕ คน 
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม      จ านวน     ๙ คน 
 ๔. ศึกษานิเทศก์ทุกคน     จ านวน   ๑๑ คน 
 ๕. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   จ านวน     ๙ คน 
             รวมทั้งสิ้น          ๓๕ คน 

๒ ขชิงคุณภาพ 
   ผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้  หรือข้อแลกเปลี่ยน น าไปพัฒนางาน            
ให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
  -ประชุมผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.ยโสธร เขต ๒ผอ.สพป.และคณะ ฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เล้นท์ รายการ
พุธเช้าข่าว สพฐ. 

-ผอ.สพป.และคณะ ประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบปรถมาณ  จ านวน  ๔๙,๐๐๐ บาท 
ผลการด าขนินงาน 
  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ.ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.   

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะ และแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็น ที่ดีต่อกัน 
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
  ๔. บรรยากาศในการท างานดีขึ้น 
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โครงการบูรณาการขคร้อต่ายปรถชาสกมพกนธ์ 
ผู้รกบผิดชอบ นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร  และนางสาวพัชริตา  อุ่มแก้ว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   กลุ่ม
อ านวยการ 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

ขชิงปริมาณ 
  ๑. จัดท าวารสาร จ านวน  ๑  ครั้ง ๆ ละ ๕๐๐  เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

  ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประกอบด้วย        

-  ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน ๑๘๖ คน และ 
คณะท างาน สพป.ยโสธร เขต ๒  จ านวน   ๑๙  คน   
         ขชิงคุณภาพ 
   ประชาชน องค์กร หน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

                -จัดท าวารสาร จ านวน ๑ ครั้งๆ ๕๐๐ เล่มๆละ ๑๐๐ บาท 

      . จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
งบปรถมาณ     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 

๑. ความร่วมมือจากประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
   ๒. ประชาชน องค์กร หน่วยงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิ ดชอบ และผล             
การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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โครงการการปรกบปรุงภูมิทกึน์,การจกดท าป้ายวกนส าคกญแลถป้ายติดตก้งห้องต่าง ๆ 
ผู้รกบผิดชอบ นางสาวประยูร  เรืองศรี  และบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ ทุกคน  กลุ่มอ านวยการ 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

๑.ขชิงปริมาณ 
  ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ
หน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืนๆ ที่มารับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ที่ให้
การบริการดังนี ้

-  โรงเรียนสังกัด  สพฐ  จ านวน  ๑๘๖  โรงเรียน 
           -  สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ๕๐ หน่วยงาน 

 ๒. ขชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  สถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการ มีความพึงพอใจ ในการติดต่อประสานงาน  
มีห้องของกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นสัดส่วน  มีป้ายจุดต่าง ๆ และภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย  
น่าท างาน และน่ามาติดต่อราชการ 
  ๓.๒.๒  บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
กิจกรรมแลถแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

-ค่าจัดท าป้ายวันส าคัญ พร้อมพวงมาลา/พานพุ่ม  
-ปรับปรุงอาคารห้องประชุม ทั้ง ๒ หลัง ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วส านักงาน จัดท าป้ายข้อมูล 

ต่างๆ ค่าเขียนแบบแปลนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 
งบปรถมาณ   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ผลการด าขนินงาน 

๑  ระบบภายในส านักงานเป็นสัดส่วน มีระเบียบ สวยงาน สภาพภูมิทัศน์มีความร่มรื่น 
๒  หน่วยงานมีบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการ 
๓  มีป้ายวันส าคัญพร้อมพวงมาลา และป้ายจุดต่างๆ เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
๔  สภาพแวดล้อมทั่วไป น่าอยู่ น่าอาศัย 
๕  ส่งเสริมและปลูกฝังให้หน่วยงานในสังกัดรู้รักธรรมชาติ 
๖  บุคลากรในสังกัดเห็นความส าคัญและเข้าร่วมงานวันส าคัญต่างๆ 
๗  มีงบประมาณส าหรับจ้างเขียนแบบแปลนเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ  
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โครงการสพป.ยโสธร ขตต ๒ ขต้มแต็ง 

ผู้รกบผิดชอบ  น.ส.ประยูร  เรืองศรี และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 
รถยถขวลาด าขนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขป้าหมาย 
ขชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ยโสธร เขต ๒  รวม ๖๔ คน        
  ขชิงคุณภาพ 
 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจน
ผู้บริหารโรงเรียน  มีจิตส านึกในการให้บริการ  และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
   ๑ ประชุมหัวข้อเรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มใน         
                                      สพป.ยโสธร เขต ๒ 
   ๒ ประชุมหัวข้อเรื่อง  การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ   
                              ๓ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือสร้างความสามัคคี              
                                     การร่วมกันท างาน 
งบปรถมาณ  จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนัก 
รู้จักการท างานเป็นทีม 
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โครงการพกฒนาต้อมูลสารสนขทึทางการึกกาาขพ้่อการบริหารจกดการ ปีการึกกาา ๒๕๖๒ 
ผู้รกบผิดชอบ  นายพิษณุ  มูลสาร และ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ   
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

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

๓ จัดท าเอกสารข้อมูลพื้นฐานและเอกสารสารสนเทศ 
กิจกรรมการด าขนินงาน 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ สพป.ยโสธร เขต ๒ และกลุ่มงานใน สพป.ยโสธร เขต ๒ 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ 

งบปรถมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศที่
ใช้ในการบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ 
  ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา จัดเก็บข้อมูลระบบงานโรงเรียน ระบบงานกิจการนักเรียน ระบบงานบุคลากร 
ระบบงานวิชาการ ตลอดจนการรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
  ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรมต่าง 
ๆ ตามฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศตามฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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โครงการติดตาม ปรถขมินผลแลถรายงาน ปรถจ าปีงบปรถมาณ  พ.ึ. ๒๕๖๒ 
ผู้รกบผิดชอบ  นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์ และคณะกลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มนโยบายและแผน 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
 ๑. กลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๒. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒  จ านวน    
๑๘๖ โรงเรียน 
 ๓. จ าท ารายงานผลการด าเนินงาน สพป.ยโสธร เขต ๒ ตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 

-จัดท าสรุปผลการติดตามยุทธ์ สพฐ. เป็นรูปเล่ม/วีดีทัศน์ เป็นคราวๆ เพ่ือรับการตรวจติดตามจาก
คณะตรวจติดตาม 

-จัดท ารายงานผลการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
-รับการตรวจติดตามจากคณะตรวจติดตาม 

งบปรถมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท  
ผลการด าขนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งการบริหารใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายขงินงบปรถมาณตองส านกกงานขตตพ้้นท่่การึกกาาปรถถมึกกาายโสธรขตต ๒ 
แลถสถานึกกาาในสกงกกด 

ผู้รกบผิดชอบ นางอนุชิตา  ภาระเวช และนายบรรชา  เพชรโพธิ์ หน่วยตรวจสอบภายใน 
รถยถขวลาด าขนินการ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 

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

๒. ขชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 

สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยความ
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
-ด าเนินการตรวจสอบภายใน และจัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๕๑ โรงเรียน 

งบปรถมาณ    ๕๐,๐๐๐.-บาท 
ผลการด าขนินงาน 

  ๑. การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการก ากับดูแลและควบคุมอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด          
มีการบริหารจัดการในการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า 
  ๓. ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
  ๔. ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๕. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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โครงการการขพิ่มปรถสิทธิภาพการด าขนินงานคณถกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ  ปรถขมินผลแลถนิขทึการึกกาา (ก.ต.ป.น.) 

ผู้รกบผิดชอบ  นางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร  
                 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย 
         ๑  ขชิงปริมาณ 

      ๑.๑  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
      ๑.๒  จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๓ ครั้ง ครั้งต่อปี 
      ๑.๓  โรงเรียนในสังกัด  จ านวน ๑๘๕ โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
      ๑.๔  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  ๙  คน ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
      ๑.๕  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ ส าหรับคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
๒  ขชิงคุณภาพ 

๒.๑  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 

๒.๒  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่าง
เป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

๒.๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมใน
การเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 -ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
ศึกษานิเทศก์ 
งบปรถมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
ผลการด าขนินงาน 
    การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒     
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการการปรถกวดสถานึกกาาขพ้่อรกบรางวกลนวกตกรรมการปรถกกนคุณภาพภายใน 
โรงขร่ยนต้นแบบการปรถกกนคุณภาพการึกกาาขพ้่อการพกฒนาคุณภาพสถานึกกาา 

ผู้รกบผิดชอบ  นางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขป้าหมาย  

๑. ขชิงปริมาณ  
      ๑. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรแกนน าด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 

๒. ขชิงคุณภาพ 
๑) โรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพที่มีระบบแกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 

กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือสร้างเกณฑ์ นวัตกรรม 

๑.๑.จัดท าเกณฑ์การประกวด 
กิจกรรมที่ ๒ การประกวดนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

๒.๑.ประชุมคณะกรรมการประกวด 
๒.๒. การประกวดนวัตกรรม 

กิจกรรมที่ ๓ เปิดบ้านนิทรรศการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้นแบบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓.๑. Open house  
๓.๒. มอบป้ายโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

งบปรถมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าขนินงาน 
 ๑. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม  
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 ๒. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวน         
การบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัด     
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการส่งขสริมสนกบสนุนการท าวิจกยขพ้่อพกฒนาคุณภาพการึกกาา 
ผู้รกบผิดชอบ  นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร 
        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
รถยถขวลาด าขนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขป้าหมาย 

๑. ขชิงปริมาณ 
 จัดท างานวิจัย R๒R  จ านวน   ๓  เรื่อง     
๒.  ขชิงคุณภาพ 

 งานวิจัยด าเนินการถูกต้องตามหลักการวิจัยและสามารถเป็นสารสนเทศได้ 
กิจกรรมแลถกรถบวนการด าขนินงาน 
 ๑.  ก าหนดโจทย์การวิจัย 
 ๒.  ก าหนดผู้วิจัยพร้อมให้ความรู้ 
 ๓.  ด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย R๒R 
 ๔.  ผลลัพธ์ของงานวิจัย 
 ๕.  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๖.  สรุปและจัดท าเป็นรูปเล่มน าเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวต่อไป 
งบปรถมาณ ๖๐,๐๐๐  บาท 
ผลการด าขนินงาน 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒  สามารถพัฒนางาน
ประจ าตามแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
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ปัจจกยสู่ความส าขร็จ 

   การบริหารจกดการตกบขคล้่อนนโยบายสู่ความส าขร็จ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้วางแผนการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่ความส าเร็จในหลายรูปแบบทั้งการส ารวจข้อมูลการนิเทศติดตามช่วย เหลือ
สถานศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลตัวชี้วัดสถานศึกษาและการวิจัย
การศึกษาด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยยึดหลัก  
                  ๑. ๔ A คือ Awareness (ความตระหนัก) , Attempt (ความพยายาม) , Achievement 
(ความส าเร็จ) และ Access (ความท่ัวถึงเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
  ๒. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act 
  ๓. การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๓ มาตรฐาน)  
  ๓. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 
  ๔. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
  ๕. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

 การก ากกบ ติดตามปรถขมินผลแลถรายงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒          
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดเพื่อให้บรรลุผลการด าเนินตามตัวชี้วัดก าหนด โดยมีการประเมินผล
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖ รายการ  ประกอบด้วย 
 ๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๓. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โปรแกรม KRS) 
                  ๔. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒ ยุทธศาสตร์  
 ๕.  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓ มาตรฐาน 
 ๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                         

 โดยผลการประเมินทั้ง ๖ รายการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบผ่านสื่อที่หลากหลาย พร้อมทั้ง ได้น ามาศึกษาวิเคราะห์
ผลดี  ผลเสียสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามา          
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มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วมประเมินผลและร่วมระดมสรรพก าลังเพ่ือการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานชาติต่อไป 
 
 
 
 
 

 


