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ส่วนที่  ๑ 
สภาพการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม        
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การจัด  และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
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โครงสรา้งส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  แบ่งเป็น  10  กลุ่มงาน  ดังนี ้
๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. กลุ่มนโยบายและแผน 
๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๕. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี 

ในแต่ละกลุ่มงาน  มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  
๑. กลุ่มอ านวยการ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ 

บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ  ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส   ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ     
ข้อมูลข่าวสาร  สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารจัดการได้อย่างสะดวก  คล่องตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     ๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 

    ๑.๒  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
    ๑.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
    ๑.๔  จัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรส านักงาน 
    ๑.๕  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
    ๑.๖  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๗  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๑.๘  ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
     ๑.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการใด

โดยเฉพาะ 
                    ๑.๑๐  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต  สถานศึกษา  และหน่วยงาน
การศึกษา 
                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล   เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นมาตรการจูงใจ          
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้ความสามารถ   มีขวัญก าลังใจ
น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนมีมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  วางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ๒.๒  สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๒.๔  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ 
 ๒.๕  ด าเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และการด าเนินคดีของรัฐ 
 ๒.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.๗  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงาน 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
 ๒.๘ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ๒.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๓. กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย                   
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน          
ตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB) โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผล  
อย่างเป็นระบบ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓.๒ จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
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 ๓.๓ วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ 

 ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแผน 

 ๓.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

๔.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด     
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  น าแหล่งเรียนรู้และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ  และกองทุนเพ่ือการศึกษาที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกาสพิการและมีความสามารถ
พิเศษ  อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๓  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

๔.๔  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
๔.๕  ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด   

เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก          
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

๔.๖  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๔.๗  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๔.๘  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๙  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๑๐  ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
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๔.๑๑  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๑๒  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๑๓  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการ 
นิเทศการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร  และการจัด
การศึกษา   เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการ
เรียนรู้   ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสู ตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 ๕.๒  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕.๓ วิจัย  พัฒนา  ส่ง เสริม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและ                

การประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๔  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง

ประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๕  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕.๖  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 ๕.๗  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

๖.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 ๖.๒  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 ๖.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 ๖.๔  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 ๖.๕  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุและ    

งานบริหารสินทรัพย ์
 ๖.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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๗.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 ๗.๒  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
 ๗.๔  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๕  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
 ๗.๖  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

๘.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที ่
ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 ๘.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
 ๘.๓  ด าเนินการงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔  ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๘.๕  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

๙.   หน่วยตรวจสอบภายใน   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
 ๙.๒  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิต 

หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๙.๓  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 ๙.๔  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๙.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 10. กลุ่มกฎหมายและคดี   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 10.2 ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 10.3 ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 10.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 10.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 10.6 ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 10.7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 10.8 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย     

และงานคดีของรัฐ 
  10.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 

 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลุ่ม 
บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่ม 
กฎหมายและคดี 

รอง ผอ.สพป. 
ยโสธร เขต ๒ 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัด

การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนครอบคลุมใน ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดชุม  อ าเภอเลิงนกทา  อ าเภอไทยเจริญ  
อ าเภอป่าติ้ว   และอ าเภอทรายมูล  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร      
ทิศใต้                  ติดต่อกับอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร              
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ              
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อมูลพื้นฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีปริมาณงาน ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ปริมาณงาน  (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖3)  

     สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   มีจ านวน  ๑๓5   แห่ง  จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน  ๔๘   แห่ง รวมทั้งสิ้น  ๑๘3  แห่ง  ( ๕ อ าเภอ) 

๑.  จ านวนโรงเรียนจ าแนกรายอ าเภอ (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖3) 
 

 
ที ่

 
อ าเภอ 

สังกัด 
 

รวม 
สพป. 

สพม. อปท. เอกชน ตชด. 
ส านัก

พระพุทธศาสนา โรงเรียน สาขา 
๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 
๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ 1 - - ๕6 
๓ ป่าติ้ว 29 - ๒ - - - - ๓1 
๔ เลิงนกทา 58 - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗1 
๕ ไทยเจริญ ๒3 - ๒ - ๔ - - 29 

 
รวม 

๑๘2 1 - - - - - - 
๑๘3 ๑๕ ๕ 8 ๑ ๒ ๒๑4 
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๒.  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามอ าเภอ  (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖3) 
 

อ าเภอ 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
ลูกจ้างสายงาน

การสอน 
ลูกจ้างสายงาน

สนับสนุนการสอน 
อ าเภอกุดชุม 47 334 22 68 
อ าเภอเลิงนกทา 60  

457 
38 65 

อ าเภอไทยเจริญ 23 128 6 30 
อ าเภอทรายมูล 24 117 11 34 
อ าเภอป่าติ้ว 30 159 13 51 

รวม 184 1,195 90 248 

  
๓.  จ านวนนักเรียน ระดับปฐมวัย แยกตามเพศ  ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖3) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 47 41 88 
อนุบาล 2 893 918 1811 
อนุบาล 3 962 864 1826 

รวม 1,901 1,823 3,724 

 
4.  จ านวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา  แยกตามเพศ  ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖3) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1,060 1,009 2,069 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1,183 1,067 2,250 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1,106 1,060 2,166 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1,048 1,069 2,117 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1,072 995 2,067 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,115 1,013 2,128 

รวม 6,584 6,213 12,797 
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5.  จ านวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  แยกตามเพศ  ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี ๒๕๖3) 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 385 299 684 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 387 302 689 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 394 303 697 

รวม 1166 904 2070 

 
 
ผลการด าเนินงาน  จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕60 – ๒๕62 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่าพัฒนาการ การศึกษา 2560 การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 

ภาษาไทย 42.42 51.65 45.12 -6.53 
คณิตศาสตร์ 32.87 32.35 29.31 -3.04 
วิทยาศาสตร์ 36.38 37.58 32.81 -4.77 
ภาษาอังกฤษ 30.39 32.46 28.28 -4.18 

เฉลี่ย 35.52 38.51 33.88 -4.63 
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ตารางท่ี ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
Test:O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่าพัฒนาการ การศึกษา 2560 การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 

ภาษาไทย 45.60 47.76 50.27 2.51 
คณิตศาสตร์ 23.05 24.27 20.90 -3.37 
วิทยาศาสตร์ 30.87 33.56 28.62 -4.94 
ภาษาอังกฤษ 28.22 26.58 27.87 1.29 

เฉลี่ย 31.94 33.04 31.92 -1.13 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ าแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕62 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนน 
ค่าพัฒนาการ การศึกษา 2560 การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 

ด้านการอ่าน 47.48 48.49 42.21 -6.28 
ด้านค านวณ 33.46 43.31 42.59 -0.72 
ด้านคิดวิเคราะห์ 40.69 43.78 - 3.09 

เฉลี่ย 40.55 45.19 42.40 -3.91 

 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕62 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนค่า
พัฒนาการ การศึกษา 2560 การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 

ด้านการอ่านออกเสียง 76.13 69.74 67.47 -2.27 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 71.84 73.27 74.66 1.39 

เฉลี่ย 73.99 71.51 71.07 -0.88 
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๑.๒  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๑.๓  หน่วยงานทุกระดับได้ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ ขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่ไม่พึงประสงค ์
  ๑.๕  การจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน คร ู
ยังขาดทักษะการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2       

ได้ด าเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังตารางที่ 
5 – 6 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน  185 โรงเรียน  
 

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ปฐมวัย - 3 83 85 14 185 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 87 84 14 185 

 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จ านวน 2 โรงเรียน        
 

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ปฐมวัย - - 1 1 - 2 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 1 1 - 2 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบ 4 จ านวน 2 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์  COVID - 19    
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ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตารางท่ี 7  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System)         
ปี ๒๕๕9 - ๒๕63 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
ค่าคะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๕๙ ๔.๔๖๕๔๑ ๘๙.๓๐๘๒  

2560 4.66573 93.3146  

2561 4.18991 83.7982  

2562 3.70102 74.0204  

2563 4.38256 87.6512  
 

ที่มา : ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System) 

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 การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับ
คุณภาพนักเรียน 
  ๓.๔ โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตาม        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญ และครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 

แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียน 

๑.๑  พัฒนาฐานข้อมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเข้าเรียน ประสานความร่วมมือกับ  
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๒  สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๑.๔  จัดท าเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืนที่มีเขตบริการต่อต่อกัน 

และหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๕  จัดท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีปัญหาในการศึกษาในระบบ 
๑.๗  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

๒. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ปีการศึกษา 
๒.๖  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๓.๑  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๓  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔  เสริมสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
๓.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน 
๓.๖  สร้างขวัญและก าลังใจ ความก้าวหน้า และความม่ันคงในวิชาชีพ 

๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 
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๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

๕.๑  สร้างกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่าและตรวจสอบได้ และเป็นไป 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๒  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกด้านที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ถูกต้อง  
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

๕.๔  สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                                              ส่วนที่  ๒ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่  
“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29 ,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 
2562) ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้มีการจัดท าแผนและ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผน
ระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 
 

  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนต่าง  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 
หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้ 
หรื อจั ดขึ้ นตามที่ กฎหมายก าหนด หรือจั ดท าขึ้ นตาม พันธกรณีหรื ออนุสัญญาระหว่ างประเทศ  
ทั้งนี้ แผนระดับท่ี 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
  นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดย
จัดท าเป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่น  ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็น 
แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี  
ในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่  1 และแผนระดับที่  2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง 
และเปูาหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดย ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

กรอบแนวคิด 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อ
มาตรา ที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา   
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
  1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
 1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน        ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนที ่
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง   
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ    
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม 
และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนที่จัดท าไว้ เ พ่ือให้บรรลุ เปูาหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ    
3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทย     มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านต่าง  โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี  สั งคมมีความสงบสุข เป็นธรรม  
และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย            
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4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามี
แผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1)  ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน     
3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน 4) การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน                  
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม        
เพ่ือธ ารงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ      
ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าว
กรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
แห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การปูองกันและแก้ปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า   
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 7. นโยบายรัฐบาล  
  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 
12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน                 
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน                   
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)            
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่ งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  1) การจัดการศึกษาเ พ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
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 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผนทั้ง 3 ระดับ 
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง                     
ในศตวรรษที่ 21 
 1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์           
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง  ในทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เปูาหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่า ใช้ จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่ว
ประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 3.1 เปูาหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้อง
กับ อัตลักษณ์ วิ ถี ชี วิ ต  วัฒนธรรม อาชีพให้ เ กิดความสมานฉันท์  และรู้ รั กสามัคคี  มีความเข้ า ใจ 
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติ งาน  และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเ พ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดสร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี  สู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคงในระยะยาว
ต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 1.1.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ       
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน    
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน   
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบ
การศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบ
ประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 
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 1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น     
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียน    
การสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน  รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
 1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่ มีคุณภาพและมี
มาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั ่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็น  ในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  การพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬาการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  การจัดตั้งสถาบัน
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ไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตร        
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และ 
นวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้ เรียนตั้งแต่ 
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2.2  แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่  
การด าเนนิโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรง เรียนมั ธยมศึกษาขนาดกลาง 
และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การส่ ง เสริมนิสัยรักการอ่าน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การ
ขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 1.3.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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 1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นความมั่นคง 
 1.4.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้
เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 1.4.2 แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน  และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
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 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้ เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้ า ใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 1.6.2 แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน  
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้ างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต  
และปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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 2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม: การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา 
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี 
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 2.2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษา 
 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) การส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่ พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สู ง 
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 5)  การส่ งเสริมการจัดการศึกษาด้ านเทคโนโลยีทางไกลผ่ านดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอด
รับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
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 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึ งแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน ยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้ เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม  
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง 
 3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
 ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เปูาหมายรวม 
 ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด  
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่    ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่ 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ใน
การก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทย
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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  4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 4.3.2 เปู าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสั งคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 4.3.3 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ โดยส่งเสริม ให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การ
ด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวใน
สถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานท า     
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี  
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิ ตศ าส ต ร์  ย ก ร ะดั บ คุณภ าพกา ร ศึ กษ า โ ร ง เ รี ย น วิ ท ย าศ า สตร์ จุ ฬ าภ รณ์ ร า ช วิ ท ย าลั ย  
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา  พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 4.4.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.4.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน      
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก 
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่  
และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึ กษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.5.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่  1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง  ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 4.6.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ 
 4.6.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม 
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 4.7.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม ั่นคงแห่งชาติ 
 5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
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 5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
 5.2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต 
 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพรวม 
 1. วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 2. พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ ที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 เป้าหมาย  
 ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิ ดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน  
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน

การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมี
งานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 
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 1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม         
รูปแบบใหม ่
 1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง 
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.4.4 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.4.5 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
  1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย  
  ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอ่ืน  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบท 

75 80 85 
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 2.3 แนวทางการพัฒนา 
   2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาประเทศ 
   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
   2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
   2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
   2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

3 
 

3 
 

3 
 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ  ( วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 
 

30,306 
 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

85 90 95 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
6 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

200 200 250 

7 ร้ อยละของครู สอนภาษาอั งกฤษในระดั บชั้ น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้าง
สมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง  เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง 
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ  
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 
   3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
   3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
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  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอ้ือ ต่อการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 
 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ ายความร่วมมือ  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.4.3  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
 3.4.4  โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 
 3.4.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.4.6  โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3.4.7  โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 3.4.8  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
 3.4.9  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
 3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนา ที่ยั่งยืน 
(The Education for Sustainable Development) 
 3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู 
 3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
 3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 
 3.4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
 3.4.20 โครงการครูคลังสมอง 
 3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 
 3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียม
นานาชาติ 
 3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
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 3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน 
 3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
 3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายทางสังคม 
 3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษา  
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน  
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
 3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 
 3.4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานสากล 
  3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
  3.4.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล 
  3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 
  3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 
  3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
 3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
  3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
  3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
  3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
  3.4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน  
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 3.4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All 
 3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
 3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
 3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
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 3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
 3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
 3.4.58 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม ่
 3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ

ประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630,00
0 

3,630,00
0 
 

3,630,0
00 

 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3  
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 4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 4.4.1  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 4.4.2  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
 4.4.3  โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 4.4.4  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 4.4.5  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.4.6  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 4.4.7  โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.4.8  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
 4.4.9  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

75 80 85 

   5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
 5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 5.4.4 โครงการรักษ์ปุาน่าน ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
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 6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึ กษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

เพ่ิมขึ้น 
2 2 2 

2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ิมขึ้น 

15 20 25 

3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามี
ความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ิมขึ้น 

60 80 100 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษา  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษา เป็นฐาน 
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

 6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 
 6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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 6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
 6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล 
 6.4.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
 6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่ือง  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
                                     --------------------------------------- 
                ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 

       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 
 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ           
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2.  ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตา
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ  
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก        
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  



 

                                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๔๕ 

  

 
 
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน    
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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   ส่วนที่  ๓ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค           
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           

จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  (MISSION) 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดทุกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ    

ได้มาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเสริมสร้างความ 

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
           เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : PLC) 
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3. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนา 
การเหมาะสมตามวัย ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีสรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค  
และปลอดภัย 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6.  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 
หลักของคนไทย  

7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารโดยให้พื้นที่อ าเภอ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนเป็นฐาน 

8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้กลไก ก.ต.ป.น. อ.ก.ต.ป.น.ขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเกษตร 
อินทรีย์ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ค่านิยมองค์กร 
  องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน   ทุกคนตรวจสอบได้ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าหมาย 1.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ

รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยม   ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โ ด ย ร ว ม  ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  มั ธ ยั ส ถ์  อ ด อ อ ม  โ อ บ อ้ อ ม อ า รี  มี วิ นั ย  แ ล ะ รั ก ษ า ศี ล ธ ร ร ม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี     
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย    
ด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ         
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

เป้าหมาย 1.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ให้ผู้ เ รียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เป้าหมาย 1.3 สถานศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดที่  1.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่         
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักการของเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน บูรณาการ
การเรียนรู้ เพื่อให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมาย 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ  โควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 และอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกตามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคง 
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เป้าหมาย 1.5 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ   
ยุวกาชาดและจิตอาสา 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ            
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

เป้าหมายที่ 1.6 หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(ITA online) 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.1  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21(3R8C) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21(3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

เป้าหมายที่ 2.2  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะด้านอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษ
ด้านผู้น า ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านนักภาษา        
ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้     
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้      
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

เป้าหมายที่ 2.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style 
   เป้าหมายที่ 2.4 ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น(ประถมศึกษาปีที่ 1–6) ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป(เกรด 3 ขึ้นไป) 
   ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีก าหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 3.1  หน่วยงานมีและจัดท ากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น            
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น 
สาระท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นตามความต้องการของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้พัฒนาการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าและ   

ใช้หลักสูตร 
เป้าหมายที่ 3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการจัดท าและ    

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้     
ในการจัดท าและใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายที่ 3.3 สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เป้าหมายที่ 3.4  สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาตาม

ภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ   
การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 เป้าหมายที่ 3.5 สถานศึกษาได้รับการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายที่ 3.6 สถานศึกษามีการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
ตั ว ชี้ วั ดที่  3 .6 . 1  ร้ อยละ  100  ของสถานศึ กษามี ก า ร วิ จั ย พัฒนาคุณภาพการศึ กษ า  

และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม   

การวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
เป้าหมายที่ 3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการบริหารจัด       

การ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและน า

ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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  เป้าหมายที่ 3.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการพัฒนา การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management :KM) ของบุคลากรในส านักงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระหว่างองค์กร  
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรุปองค์ความรู้จากการท า KM/PLC และน าไปใช้    
ในการพัฒนา และน ากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

เป้าหมายที่ 3.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน       
การบริหารงานบุคคล 
  ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง  

ตัวชี้วัดที่ 3.9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยระบบคุณธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมความก้าวหน้า        

ในวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 3.10 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น 

  ตัวชี้วัดที่ 3.10.1 ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน          
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.10.2 ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 

เป้าหมายที่ 3.11 ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่  3.11.1  ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
เป้าหมายที่ 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.12.1 ร้อยละ100ของเด็กกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

(ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา)  
  ตัวชี้วัดที่ 3.12.2 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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เป้าหมายที่ 3.13 สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.13.1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 3.13.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม

ระดับดีข้ึนไป  
ตัวชี้วัดที่ 3.13.3 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล     

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 .13.4 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับ          

การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
เป้าหมายที่ 3.14 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.14.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป้าหมายที่ 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง     
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 ตัวชี้วัดที่ 3.15.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 เป้าหมายที่ 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติ (Active learning) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.16.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 เป้าหมายที่ 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.17.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบ         
มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 เป้าหมายที่ 3.18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และนวัตกรรม
การเรยีนรู้  

ตัวชี้วัดที่  3.18.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) แ ล ะ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า  
 เป้าหมายที่ 3.19 สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้          
ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3.19.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าหมายที่  4.1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                    
ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปีเป็น 90:100 คน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 
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เป้าหมายที่ 4.2 อัตราการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา     

ปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาต่อสายอาชีพ 
เป้าหมายที่ 4.3 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ    

และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา   

เต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา      

เต็มตามศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 4.4 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 รอ้ยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผล       

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ 4.5 สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือเป็น

เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร  ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 4.5.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาให้เอ้ือ   

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น  สื่อการเรียนการสอน  อาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ทุนการศึกษา เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 4.5.4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ 

โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น  

เป้าหมายที่ 4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 4.6.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ตัวชี้วัด 4.6.2 ร้อยละ 100 ของครูมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ตัวชี้วัด 4.6.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีและด าเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือใน           

การด าเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 4.6.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ตัวชี้วัด 4.6.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายที่ 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจัดการอย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ 
ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว       
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการน าขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว           
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5.3 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด

พ ลั ง ง า น ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า  พ ลั ง ง า น ด้ า น น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  ก า ร ใ ช้ น้ า เ พ่ื อ อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  เ ป็ น ต้ น  
 ตัวชี้วัดที่ 5.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด
พ ลั ง ง า น ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า  พ ลั ง ง า น ด้ า น น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  ก า ร ใ ช้ น้ า เ พ่ื อ อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  เ ป็ น ต้ น  
 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมายที่ 6.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีข้ึนไป  (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การมี 

งานท า 
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  เป้าหมายที่ 6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและ
นโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  
 เป้าหมายที่ 6.3 หน่วยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการบริหาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference  เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการจัด        
การเรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) หรือช่องทางการศึกษาทาง Social 
media เป็นต้น  
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.3 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการบริหาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference ระบบการบริหารงบประมาณ (BRS) เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการจัด      
การเรียนการสอน เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  การนิเทศออนไลน์ วารสารออนไลน์ คลังความรู้
ออนไลน์ (KM)  เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 6.4 หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณและหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครือข่าย 
เป้าหมายที่ 6.5 หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน           

การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่ 6.5.2 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของ

สถานศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
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ตัวชี้วัดที่ 6.5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน            

การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่ 6.5.4 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จ

และเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 ชิ้น 
เป้าหมายที่ 6.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือ      

การบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การบริหารโดยเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 6.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง และบริหารอัตราก าลังอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 6.8 หน่วยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ        

การด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social media เป็นต้น 
ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ          

การด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ  Social 
media เป็นต้น 
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ส่วนที่  ๔                                   
        

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

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

ล าดับ 
ที ่ กลยุทธ์ 

งบประมาณ 
รวม 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 
๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ

มนุษย์และของชาติ 
 

- 50,000 10,000 60,000 

๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

480,000 - - 480,000 

๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2,023,650 100,000 - 2,123,650 

๔ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา 

299,100 50,000 - 349,100 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

150,000 - - 150,000 

6 กา รปรั บ สมดุ ล แล ะ พัฒนาร ะบบ      
การบริหารจัดการศึกษา 

783,000 - - 783,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,735,750 200,000 10,000 3,945,750 
 
รายละเอียดกลยุทธ์  มาตรการ  โครงการ  งบประมาณ  บทบาท  วิธีการ และผู้รับผิดชอบดังนี้ 
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สรุปแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 งบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นกลยุทธ์) 
 

กลยุทธ์ที ่๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

1 ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 

- 5๐,๐๐0 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
2 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 
- - 10,000 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

รวมงบประมาณ - 50,000 10,000  
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กลยุทธ์ที ่๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๑ ยกระดับคุณภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน 

4๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
375,000 - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน

ออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1 ปีการศึกษา 2563  
สพป.ยโสธร เขต 2 

35,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียน 

3๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 480,000 - -  
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กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๑ ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

91,500 - - กลุม่บริหารงาน
บุคคล 

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

372,600 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

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

20,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

4 การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ใ น ส้ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน 

1,047,800 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
6 พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลทุกระดับ 
(งบ สพฐ.) 

- 100,000 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
7 สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 

 
60,000 - - กลุ่มอ้านวยการ 
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กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
                    

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

8 ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
เส ริ มส ร้ า งคุณภาพชี วิ ต
ข้ า ราชการครู  บุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ผู้
เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร 
ประจ้าปี 2564 

55,800 - - กลุ่มอ านวยการ 

9 รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - 
 

- กลุ่มอ านวยการ 

10 การฝึ กอบรมครู ผู้ ช่ ว ยสู่
เ ส้ น ท า ง ค รู มื อ อ า ชี พ 
ป ร ะ จ้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ      
พ.ศ.2564 

100,000 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

11 พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษาด้านการกีฬา 

40,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

12 การเพ่ิ มประสิ ทธิ ภาพการ
ด้าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

65,950 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
13 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

35,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
14 การพัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ 
25,000 - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

                รวมงบประมาณ 2,023,650 100,000 -  
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กลยุทธ์ที ่๔  การสร้างโอกาสและลดความความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
                    

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
 

54,100 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่        
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

245,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

3 ก า ร พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม สื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 5๐,๐๐0 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

รวมงบประมาณ 299,100 50,000 -  
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กลยุทธ์ที ่5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

1 การสร้างจิตส้านึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

20,000 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
อาคารสถานที่ “สพป.ยโสธร 
เขต 2 ส้านักงานน่าอยู่ ขยะสี
เขียว และสะอาด” 

130,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 150,000 - -  
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กลยุทธ์ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

44,600 - - กลุ่มอ านวยการ 

2 ประชุมรับมอบนโยบายการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษา 

122,400 - - กลุ่มอ านวยการ 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะ จ้ า ปี ง บ ป ร ะม า ณ     
พ.ศ.2564 

35,000 - - กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4 ประชุมรับมอบนโยบายการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ ขั บ เ ค ลื่ อ น
การศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร 
เขต 2 

100,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

5 การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้
ด้านการจัดท้าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ส้าหรับสถานศึกษา 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

6 เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพด้ านการ
ตรวจสอบภายใน ประจ้ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

35,000 - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
กา รศึ กษ า เ พ่ื อก า รบ ริ ห า ร
จัดการ(Big Data) ปีการศึกษา 
2564 

80,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

8 พัฒนาขับ เคลื่ อนระบบการ
ควบ คุ มภ าย ใน เ พ่ื อ พั ฒน า
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ส้ านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 

- - - กลุ่มอ านวยการ 
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กลยุทธ์ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

9 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส า ห รั บข้ า ร าชก า รครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา (Digital 
Literacy) 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

10 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

11 เ พ่ิมประสิทธิ ภาพการจัดตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ง บ ล ง ทุ น             
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

86,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 รวมงบประมาณ 783,000 - -  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

(6 กลยุทธ์) 3,735,750 200,000 10,000 
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บัญชีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
อนุมัติหลักการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ดังนี้ 

1. จ้านวน 5 ล้าน ให้ด้าเนินการตามโครงการจากล้าดับที่ 1 ถึง ล้าดับที่ 19  
2. จ้านวน 6 ล้าน ให้ด้าเนินการตามโครงการจากล้าดับที่ 20 ถึง ล้าดับที่ 27 
3. จ้านวน 7 ล้าน ให้ด้าเนินการตามโครงการจากล้าดับที่ 28 ถึง ล้าดับที่ 31 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 6 44,600 กลุ่มอ้านวยการ 
2. ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา 
6 122,400 กลุ่มอ้านวยการ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 

6 35,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน    
การกีฬา 

3 40,000 กลุ่มอ้านวยการ 

5. ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

3 65,950 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สพป.ยโสธร    
เขต 2 

3 25,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง  
การศึกษา 

7. สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 3 60,000 กลุ่มอ้านวยการ 
8. มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2 375,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

9. รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 3 30,000 กลุ่มอ้านวยการ 
10. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ       
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ้าปี 2564 

3 55,800 กลุ่มอ้านวยการ 

11. ปร ะ เ มิ น ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พแ ล ะปร ะ เ มิ น ผ ล         
การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 

3 91,500 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

12. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3 20,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ   
การบริหารจัดการ (Big Data)  ปีการศึกษา 
2564 

6 80,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

14. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่  
“สพป.ยโสธร เขต 2 ส้านักงานน่าอยู่ ขยะสี
เขียว และสะอาด” 

5 
และ 
6 

130,000 กลุ่มอ้านวยการ 

15. พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านออกเสียงและ    
การอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 สพป.ยโสธร เขต 2 

2 35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

16. พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2 30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

17. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส้าหรับข้าราชการ
ครู แ ล ะบุ ค ล าก รท า ง ก า รศึ กษ า  ( Digital 
Literacy) 

6 100,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

18. ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 

6 100,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

19. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6 35,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

20. การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ด้านการจัดท้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส้าหรับสถานศึกษา 

6 80,000 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ       
สินทรัพย์ 

21. นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัด   
การเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

4 245,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

22. การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่ เส้นทางครูมืออาชีพ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3 100,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง  
การศึกษา 
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ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

23. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 

4 54,100 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

24. ส่ ง เสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

3 35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

25. เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพการจั ดตั้ ง งบประมาณ         
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

6 86,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

26. ยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครู        
สู่ห้องเรียน 

2 40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

27. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 

3 372,600 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง  
การศึกษา 

28. การสร้างจิตส้านึกและความรู้ในการผลิตและ  
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 20,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

29. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ดิ จิทั ล เ พ่ือการบริ หารและจั ด
การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

6 100,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

30. พัฒนาการจั ดการ เ รี ยนรู้ สู่ ก า รยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3 1,047,800 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

31. การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

3 80,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

32. พัฒนาขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
สพป.ยโสธร เขต 2 

6 - กลุ่มอ้านวยการ 
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      ส่วนที่  ส่วนที่  55  

  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  งบบริหารจัดการ (งบบริหารจัดการพื้นฐาน) : งบด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ที ่ รายการ 

จัดสรรปี 
2564 

 

จัดสรร 

ครั้งที่ 1 

(2,000,000) 

 
หมายเหตุ 

(1) งบประจ าส านักงาน    
1 ค่าตอบแทน    
 1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 37,500  
 1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 90,000 24,000  
 รวม 190,000 61,500  

2 ค่าใช้สอย    
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) 
400,000 150,000  

 2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 37,500  
 2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 37,500  
 2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 37,500  
 2.5 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 100,000 37,500  
 รวม 800,000 300,000  

3 ค่าวัสดุ    
 3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 300,000 112,500  
 3.2 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 75,000  
 รวม 500,000 187,500  

4 ค่าสาธารณูปโภค 720,000 270,000  
 รวม 720,000 270,000  

5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ านวน   5  อัตรา 620,000 288,000  
 รวม 620,000 288,000  
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ที ่ รายการ 

จัดสรรปี 
2564 

 

จัดสรร 

ครั้งท่ี 1 

(2,000,000) 

 
หมายเหตุ 

6 ส ารองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการในงบประจ าส านักงานที่ไม่
เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจาก
รายการอ่ืน) 

670,000 300,000  

 รวม 670,000 300,000  
 รวมงบประจ าส านักงาน 3,500,000 1,407,000  

(2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แยกเป็น    
1 ใช้ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2564   
1,500,000 593,000  

รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 593,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 2,000,000  

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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กลยุทธท์ี่ 1 
การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ของมนุษย์และของชาติ 
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กลยุทธ์ที ่๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

1 ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 

- 5๐,๐๐0 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
2 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 
- - 10,000 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

รวมงบประมาณ - 50,000 10,000  
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โครงการ    การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภูริช   รอดวินิจ  และคณะ    

กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)  

  กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเยาวชน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน และเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 

  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 จึงได้ขยายผลการพัฒนาโรงเรียน คุณธรรม 
ตามหลักสูตรของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 183 
โรงเรียน เพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ (Objective)  

  3.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ         
             3.2  เพ่ือให้สถานศึกษาไดพั้ฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.3  เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

3. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)  
  4.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ทุกโรงเรียน  จ านวน  183  คน 
  4.1.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 185 โรงเรียน  

 4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  
  4.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  
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  4.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา จัดรูปแบบการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4.2 ผลผลิต (Output)  
  4.2.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
    4.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
   4.2.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเกิดความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  
  4.3 ผลกระทบ  (Impact)  
   4.3.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

4.  วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่1  
เสนอโครงการ 

***            

กิจกรรมที ่2 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

   ***         

กิจกรรมที ่3 
ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

   ***         

กิจกรรมที ่4   
1.กิจกรรมสร้างคนดีให้
บ้านเมือง 
   1.1 โครงงานพัฒนา
จริยธรรม 
   1.2. คืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
   1.3 ค่ายยุวชนคน
คุณธรรม (ระดับโรงเรียน) 
   1.4 ครอบครัวคุณธรรม 
 

    *** *** *** *** *** ***   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
2 กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหารและครู 
   2.1 คุรุชน คนคุณธรรม 
   2.2 พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีด้านการ
บริหารเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
   2.3 พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีด้านการ
สอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
3. กิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม                  
   3.1 โรงเรียนดีมีที่ยนื 
(โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 
2 ดาว) 
   3.2 การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
กิจกรรมที ่5  
นิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล 

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

กิจกรรมที ่6 ประเมินผล 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

           *** 
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5.  งบประมาณ  50,๐๐๐ บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ถัวจ่ายทุกรายการตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
ตาราง ดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินงบ 
ประมาณ 

เงิน 
นอกงบ  

ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
  1. โครงงานพัฒนาจริยธรรม 
  2. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

   3. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ระดับโรงเรียน) 
  4. ครอบครัวคุณธรรม 
    -ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานกิจกรรมและด าเนินการ
คัดเลือกผลงาน 
 -ค่าอาหาร + อาหารว่าง 40  x ๑๘๐ 
 -มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๓ รางวัล 
จ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 
     1. โครงงานพัฒนาจริยธรรม 
     2. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

      3. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม(ระดับโรงเรียน) 
     4. ครอบครัวคุณธรรม 
รางวัลที่ ๑  กิจกรรมละ    ๒,๐๐๐ บาท 
              จ านวน ๔ รางวัล 
รางวัลที่ ๒  กิจกรรมละ    ๑,๕๐๐ บาท 
               จ านวน ๔ รางวัล 
รางวัลที่ ๓  กิจกรรมละ     ๑,๐๐๐  
              จ านวน ๔ รางวัล 

  
 
 
 
 
 
 
 

๗,๒0๐ 
 

 
 
 
 
 
๘,๐๐๐ 

 
6,000 

 
4,000 

  
 

 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหารและครู 
 1. คุรุชน คนคุณธรรม 
 2. พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี         
    ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
 3 พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี       
    ด้านการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
     - แจ้งสถานศึกษาเพ่ือสมัครรับคัดเลือก 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

    
 

 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  หน้า ๗๗ 

 

 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินงบ 
ประมาณ 

เงิน 
นอกงบ  

ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” 
   - ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
คัดเลือกผู้บริหาร และครู รางวัล “คุรุชน 
คนคุณธรรม” 
   - การพิจารณาคัดเลือกระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม                  
3.1 โรงเรียนดีมีที่ยืน (โรงเรียนคุณธรรม) 
   - แจ้งสถานศึกษาเพ่ือสมัครรับประเมิน
โรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว 

    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    - เปิดรับสมัครเข้ารับการตรวจสอบเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
     - คณะกรรมการด าเนินการประเมิน
ตรวจสอบโรงเรียนที่เข้ารับการตรวจสอบ 
      - คณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบ
และประกาศผลการตรวจสอบโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2  ดาว 
       มอบรางวัล 3 รางวัล รางวัลละ 
รางวัลที่ ๑     4,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒     3,๐๐๐  บาท 
รางวัลที ๓     2,๐๐๐  บาท 
๓.๒ กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.หรือโรงเรียนดีมีที่ยืน 
๓.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบ
ผลงานโรงเรียนดีมีที่ยืน (โรงเรียนคุณธรรม) 
5 กิจกรรม ค่าตอบแทน  25 คน x 512 บาท  
     - สพป.ยโสธรเขต 2 รายงานผล 
การตรวจคัดเลือกไปยัง สพฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
12,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙,000 
 

3,000 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 12,800 37,200   
 

50,๐0๐ 
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๗. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2   
    มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. สถานศึกษาในสังกัดมีรูปแบบ ผลงาน จากการด าเนินการตาม  
    กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีพฤติกรรมและ 
    ทัศนคติในเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

     ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคคลกรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     ๒. ผู้บริหาร ครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการพัฒนา ได้รับการยอมรับจากนักเรียน ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในระดับต่าง ๆ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของห้องเรียน ครอบครัว 
     ๔. ผู้บริหาร ครูได้รับการส่งเสิรมพัฒนาเป๊นบุคคลต้นแบบและเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๕. ผู้บริหาร ครูได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและเกิดความภาคภูมิใจในการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง    
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง 
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
กลยุทธ์     ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางขวัญจิตต์   อังกระโทก  และคณะ    

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  มีภารกิจอันส าคัญในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ประชากร อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในการพัฒนาประเทศ        
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขห่างไกลจากยาเสพติดสื่อลามกอนาจารเกม
ออนไลน์การพนันและการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับโดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษา นั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การตรวจ ติดตาม เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารกิจการเพ่ือกระตุ้นเร่งรัดงานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การปรับปรุงและ
พัฒนางานตามภารกิจ เพ่ือน าผลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการวางแผนในการด าเนินงานต่อไป 
 

  ผลจากการด าเนินการโครงการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา             
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผลถึงประสิทธิผลท่ีมีคุณภาพอันเกินแก่นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมสังคม อันดีในการด ารงชีวิตอย่างเป็นประกอบกับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
ในสังคมปัจจุบัน มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และยังมีสัญญาณบ่งบอกว่า มีนักเรียน นักศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดจึงได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน  และเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน  รับทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง       
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัด 
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2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
      2.  เพ่ือพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน  
      3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 
      4.  เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา  ที่มีผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  ในระดับดีเด่น  ส่งเข้ารับการพิจารณาในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
      5.  เพ่ือติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
น าผลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ในการด าเนินงานต่อไป   
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 182 โรงเรียน      

1 สาขา  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เข้าร่วม

โครงการและรับการประเมินประจ าปีการศึกษา เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 

     2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒  
ด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 
      3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีทักษะชีวิต มีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยจากยาเสพติดและ 
อบายมุขต่าง ๆ 
                4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
                5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีรายงานผลการด าเนินงานการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และน าผลการติดตามประเมินผล ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
ในการด าเนินงาน 
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4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา   
เสพติดและอบายมุข 

กรกฎาคม 2564 นางขวัญจิตต์  อังกระโทกและคณะ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 

สิงหาคม 2564 นางขวัญจิตต์  อังกระโทกและคณะ 

3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมในการ
ประเมิน 

สิงหาคม 2564 นางขวัญจิตต์  อังกระโทกและคณะ 

4 จัดนิทรรศการ /น าเสนอผลงาน/ประเมินเชิง
ประจักษ์ เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวใน
ระดับ เงิน ทอง เพชร 

กันยายน 2564 นางขวัญจิตต์  อังกระโทกและคณะ 

5 ประกาศผลการประเมิน 

 

กันยายน 2564 นางขวัญจิตต์  อังกระโทกและคณะ 

6 สรุปและรายงานผล 

 

กันยายน 2564 นางขวัญจิตต์  อังกระโทกและคณะ 

 

5.งบประมาณ    จ านวนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. เงินรางวัลโรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็น

สถานศึกษาสีขาวในระดับ เงิน ทอง 
เพชร จ านวน 9 โรงเรียน 

4 9,000 - - 9,000 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาสีขาวในระดับ เงิน ทอง 
เพชร จ านวน  3 คน ๆละ 300  บาท 
เป็นเงิน  900 บาท 

4 900 - - 900 

3. ค่าเกียรติบัตร 4 - - 100 - 
รวม - 9,900 - 100 10,000 

 หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. ดัชนีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1  เชิงปริมาณ 
1 .  ร้ อ ยละ  100  ขอ งสถานศึ กษา ในสั ง กั ด 
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
2. ร้อยละ 100 ของเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ป้องกัน เฝ้า
ระวังยาเสพติด 
3.ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มี
การติดตามดูแลช่วยเหลือส่งต่อที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม และมีคุณภาพ 
4. สัดส่วนนักเรียนผู้เสพยาเสพติดรายใหม่มีจ านวน
ลดลง 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลและ
ประวัติของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน 

 
สังเกต 
 
 
ประเมินสภาพจริง 
 
 
ประเมินสภาพจริง 
 
 
สังเกต 
 
ประเมินสภาพจริง 

 
แบบสังเกต 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบสังเกต 
 
แบบประเมิน 

5.2  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีทักษะชีวิต มีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยจาก 
ยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
สังเกต 
 
 
 
 
ประเมินสภาพจริง 

 
แบบสังเกต 
 
 
 
 
แบบประเมิน 

  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และนักเรียนแกนน า  มีความรู้และทักษะใน          
การด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
 8.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานตามแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
 8.3 มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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กลยุทธท์ี่ 2 
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
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กลยุทธ์ที ่๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๑ ยกระดับคุณภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน 

4๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๒ ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
375,000 - - กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๓ พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน

ออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1 ปีการศึกษา 2563 
สพป.ยโสธร เขต 2 

35,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
๔ พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียน 

3๐,๐๐๐ - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
รวมงบประมาณ 480,000 - -  
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โครงการ    ยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครูสู่ห้องเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพยีร  และคณะ    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยส าคัญ  ต่อ
การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่งรัฐบาล  ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึ งมีนโยบายส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ  ของคนไทย 
ในทุก ๆ ระดับและสาขาอาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการบูรณาการระหว่างประเทศ ทั้ง
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งจะน าโอกาสทางเศรษฐกิจและการท างานร่วมกันแบบ       ไร้พรมแดน 
ของสมาชิกในสังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางส าหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท ประเทศไทย จึง
มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างบุคลากรของประเทศ ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงเนื่องจาก บุคลากรในศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในประชาคมโลกได้
ดี รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือถ่ายทอดแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วม
อาชีพในระดับนานาชาติได้ 

 

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดโครงการยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษครู สู่
ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิธีการสอนแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และเพ่ือเปิดโอกาส    ให้ครู 
เข้าโครงการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกับคณะท างานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ       และคุณครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนส าหรับผู้เรียนในบริบทของประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านนวัตกรรมการสอน และการท าวิจัยส าหรับพัฒนาการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของตน เพ่ือเป็นก าลังในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ตรงตาม
ความต้องการของประเทศต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน  

3. เพ่ือให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

4. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2 มีคลังความรู้เกี่ยวกับ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

3. เป้าหมาย 
 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) 
3.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอน  
3.1.3 นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ในชีวิตประจ าวัน 
3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีคลังความรู้เกี่ยวกับ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
3.2.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิค 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี  

แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3.2.4 ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีคลังความรู้ 

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน  น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 

และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของ โรงเรียนในสังกัด สพป.
ยโสธร เขต 2 โดย 

- ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
- ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาด้าน      

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3. ด าเนินงานแก้ปัญหา โดย 
- ระดมสร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

- ให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้าน
เทคนิคการสอน การพัฒนาการผลิตสื่อ 
เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 

- ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

 น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

4. จัดหาโรงเรียนน าร่องเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

5. ด าเนินการทบทวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา โดยวัดความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักเรียน 

 น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

6. ประเมินโครงการ โดยจัดประกวดครูที่มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

7. สรุป รายงานโครงการ  น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ 40,000 บาท (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที ่
เงินงบประมาณ รวม 

 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการ

ด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (45x60=2,700 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (45x120=5,400บาท) 

1-4   
 

2,700 
 

5,400 

 8,100 

3 ด าเนินงานแก้ปัญหา โดย 
- ให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ด้านเทคนิคการสอน การพัฒนาการ
ผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น  
- ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
จ านวน 45 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (45x60=2,700 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (45x120=5,400บาท) 
- ค่าวิทยากร  
(1x600x6 = 3,600 บาท 

2-4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

2,700 
 

5,400 
 
 
 

 11,700 

4 ด าเนินการทบทวนการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา โดยวัด
ความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียน 
- ค่าวัสดุด าเนินการท าข้อสอบ  

2-4   10,000 10,000 

5 ประเมินโครงการ โดยจัดประกวดครู
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  
- รางวัลที่ 1 (3 x 1,000=3,000) 
- รางวัลที่ 2 (3 x 700 = 2,100) 
- รางวัลที่ 3 (3 x 500 = 1,500) 

4  
 
 

3,000 
2,100 
1,500 

  6,600 
 
 
 
 

6 สรุป รายงานโครงการ 4   3,600 3,600 
รวมทั้งสิ้น  10,200 16,200 13,600 40,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

6.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ 
เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

6.1.3 นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น 
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

6.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
2 มีคลังความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 
 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 

 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 
 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
6.2.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะ     

การใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอน 

6.2.2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการ
พัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการจัด     
การเรียนการสอน 

6.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี  แอพลิ เคชั่น  เ พ่ือการสื่ อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

6.2.4 ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีคลังความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 
 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 
 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 
 
การนิเทศติดตาม/ประเมิน 
 

 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 
 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 
 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 
 
แบบนิเทศติดตาม/
แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

7.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน  

7.3 นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน  

7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีคลังความรู้เกี่ยวกับ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ    มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 3 มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  และคณะ    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์ เด็กและ
เยาวชนไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ  
 

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
ไทยในอนาคต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ     
และกิจกรรมต่าง ๆ จากทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส า คัญของ
การพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดง
ศักยภาพทางด้านศิลปะและวิชาการในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ  
ดนตรีการแสดง และสิ่งประดิษฐ์  
  ๒.2  เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานด้านการศึกษาของครู นักเรียน  
  2.๓  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (output)  
  3.1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในสังกัดทุก
โรงเรียน มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ความสามารถ ให้เต็มศักยภาพ 
  3.1.2  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขึ้นไป 
 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
  3.1.1  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ความสามารถ ให้เต็มศักยภาพ 
  3.1.2  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ กิจกรรม

การแข่งขัน 
พฤษภาคม – สิงหาคม 

2564 
 
 

น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2. โรงเรียนมีการค้นหาแวว สถานศึกษา 
วิเคราะห์ คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสอดคล้อง กับแต่ละกิจกรรม 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมรับ
นโยบายการด าเนินการแข่งขัน 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

4. ประชุมประธานเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ เพื่อ
รับนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการแข่งขัน 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

5. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

กันยายน 
2564 

6. กลุ่มเครือข่าย ด าเนินการแข่งขันนักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กันยายน 
2564 

7. ประชุมคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 ครั้ง  

กันยายน 
2564 

8. จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตุลาคม 2564 
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5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ 375,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่ 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวม 
 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1 ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมรับ
นโยบายการด าเนินการแข่งขัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (3x240x1 = 720บาท) 
- ค่าพาหนะ(104x2x4=832 บาท) 

3   
 

720 
832 

 1,552 

2 ประชุมประธานเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ 
เพ่ือรับนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการ
แข่งขัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50x60=3,000 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (50x120=6,000บาท) 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการ 

3   
 
 

3,000 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 

14,000 

3 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
ด าเนินการจัดการแข่งขัน 
(5,000 x 17 = 85,000) 

3  85,000  85,000 

4 ประชุมคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50x60x4=12,000 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (50x120x4=24,000บาท) 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการ 

3-4   
 
 
 

12,000 
 

24,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

25,000 

61,000 

6 จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (350x60x3=63,000 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (350x120x3=126,000บาท) 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการ 

4   
 
 

63,000  
126,000 

 
 
 
 
 
 

24,448 

213,448 

รวมทั้งสิ้น  320,552 54,448 375,000 
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6.  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีการพัฒนานักเรียนให้
มีความสามารถพิเศษ 

6.1.๒ มีการพัฒนานักเรียน/
ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีผล
การจัดการศึกษาเป็นเลิศ  

6.1.3 มีการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

 
1. ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
2. สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขัน 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบตรวจสอบ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษได้รับการ
พัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 

6.2.๒ นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผลการจัด
การศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

6.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
1. ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
2. สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขัน 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบตรวจสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ 
 7.๒ นักเรียน/ครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาเป็นเลิศ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 
     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
     สพป.ยโสธร เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกัญจนพร  การัตน์  และคณะ    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

            การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2562) โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่คลอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาจึงได้ก าหนด
นโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”และนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลที่ เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เน้นย้ าให้โรงเรียนปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น 
การสอนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เป็นต้น และ
ได้ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
ต้องอ่านคล่องเขียนคล่องตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 

  ในปีการศึกษา 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคณะผู้ด าเนินการ
สร้างเครื่องมือประเมิน โดยพิจารณากรอบแนวทางในการสร้างเครื่องมือจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
การวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตาม
หลักภาษา และใช้กรอบค าศัพท์ในบัญชีค าพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายการศึกษา การน าไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่อง 
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ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้ตรงประเด็น  ซึ่งจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ พบว่าการประเมินด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๔๗ ด้าน        
การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๖๖ และผลรวมทั้ง ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๐๗ ซึ่งถือว่าช่วง
คะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการอ่านและการเขียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้น 

1. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้ เรื่อง  ของผู้ เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๒.เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  

(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

๒.  เป้าหมาย   จ านวน ๓๒ โรงเรียน  
 

 1.  ด้านคุณภาพ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้ เรื่อง  ของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐  

    ๒. เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

2.  ด้านปริมาณ   
 ๑. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้ เรื่อง  ของผู้ เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๓๒ โรงเรียน ที่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 

   ๒. เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๓๒ โรงเรียน ที่มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
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 4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

ธันวาคม  ๒๕๖๓ นางกัญจนพร การัตน์ และคณะ 

๒ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓ ด าเนินการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการอ่านออกสียงและ
การอ่านรู้เรื่องเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หน้า ๙๗ 
 

 
 
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ งบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น     ๓๕,๐๐๐    บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่              เงินงบประมาณ รวม 
(๑,๒,๓,๔) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

๑ - - - - 

2. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 (จ านวน ๑๕ x ๓๐๐ บาท) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ส าหรับคณะกรรมการ  
จ านวน ๒๐ คน x ๑๕๐ บาท  

๒  
 
 

๔,๕๐๐ 

 
 
 

 
 
 

๓,๐๐๐ 

  
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓ ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน 

การอ่านออกสียงและการอ่านรู้เรื่องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน ๕๐ คน x ๑๘๐ บาท  
(คณะกรรมการ ๒๐ คน ครู ๓๒ คน) 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ + จัดพิมพ์เกียรติบัตร  

๒  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๔ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ     
ผลการด าเนินงาน  
(คณะกรรมการนิเทศฯ ๑๑ คน x ๑,๕๐๐ บาท)  

๒,๓  
 

๑๖,๕๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑๖,๕๐๐ 

๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๓,๔ - - - - 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ผลผลิต (Out puts) 
      ๖.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนเข้าร่วมรับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือรับการประเมินความสามารถด้าน 
การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      ๖.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading -Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
      ๖.๒.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
 

 
การนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

และ 
ตรวจสอบผลการ

ประเมิน RT  
จาก สพฐ. 

 
แบบทดสอบจาก 

สพฐ. 

6.2 ผลลัพธ์ (Out comes) 
       ๖.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนทราบแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      ๖.๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
      ๖.๒.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
 

 
การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

และ 
ตรวจสอบผลการ

ประเมิน RT  
จาก สพฐ. 

 
แบบทดสอบจาก 

สพฐ. 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๗.๑ ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๗.๒ ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
   ๗.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
 



                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หน้า ๙๙ 
 

 
โครงการ    พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปิยะรัฐ   ศรีวะสุทธิ์  และคณะ    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ในยุคปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง เติบโต และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทุกมิติ และเป็นไป
ในทิศทางที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงซึ่งเกิดจากหลายเหตุผล โดยเฉพาะเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และที่ส าคัญคือส่ง
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาหนึ่งในประเด็นที่ส าคัญคือผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีทักษะส าคัญที่จ าเป็นใน
การใช้ชีวิตแม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิม แต่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นและความสามารถ  ในการน าไปใช้ใน
สถานการณ์ท่ีซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นทักษะใหม่ที่ต้องบ่มเพาะและพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน อาทิ ความรอบรู้ด้าน
การเงิน การเป็นผู้ประกอบการความรอบรู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การคิดเชิง
วิพากษ์ การร่วมมือรวมพลัง ความเป็นผู้น า และความสามารถในการปรับตัว  ทั้งนี้สิ่งส าคัญในการน าพาผู้เรียน
ไปสู่โลกยุคใหม่คือ สมรรถนะของผู้เรียน การน าผู้เรียนไปสู่สมรรถนะนั้นคือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพราะการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจะเน้นการปฏิบัติ โดยมีชุดของเนื้อหาความรู้  ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะทีจ่ าเป็นต่อการน าไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ ในระดับที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง เพ่ือน าไปใช้จนเกิด
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ของ
ผู้เรียน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้มีหลักสูตรในการน าไปพัฒนาครูให้สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ของผู้เรียน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ แก่ผู้เรียน 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูสู่
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ แก่ผู้เรียน 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ แก่ผู้เรียนได ้
   
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔-๓0 มิถุนายน 
๒๕๖๔  

นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์และ
คณะ 

2 กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรแบบกลุ่มเล็ก 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๓0 กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์และ
คณะ 

3 กิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔-๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์และ
คณะ 

 
5. งบประมาณ    งบประมาณ  30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
    

ที ่ กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที่ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม      

๑ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) 

(๑๒ คนX๓0 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 

(๑๒ คนX๑๒0 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย) 

(๑๒ คนX๓0 บาท) 

๓   
 

๓๖0 
 

๑,๔๔o 
 

๓๖0 
 

  
 

๓๖0 
 

๑,๔๔o 
 

๓๖0 
 

        รวม   ๒,๑๖o  ๒,๑๖o 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที่ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๒ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ

หลักสูตรแบบกลุ่มเล็ก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) 

(๓๖ คนX๓0 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 

(๓๖ คนX๑๒0 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย) 

(๓๖ คนX๓0 บาท) 
- ค่าเช่าห้องประชุม ๑ วัน 

๓   
 

๑,o๘o 
 

๔,๓๒o 
 

๑,o๘o 
 

๒,๑๖o 

  
 

๑,o๘o 
 

๔,๓๒o 
 

๑,o๘o 
 

๒,๑๖o 
       รวม   ๘,๖๔o  ๘,๖๔o 

๓ กิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) 

(๙o คนX๓0 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 

(๙o คนX๑๒0 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย) 
- (๙o คนX๓0 บาท) 
- ค่าเช่าห้องประชุม ๑ วัน 

๔   
๒,๗oo 

 
๑o,๘oo 

 
๒,๗oo 

 
๓,ooo 

  
๒,๗oo 

 
๑o,๘oo 

 
๒,๗oo 

 
๓,ooo 

       รวม   ๑๙,๒oo  ๑๙,๒oo 
 
๖. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
       ได้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ แก่ผู้เรียน  

 
การวิจัย (R&D)  

 
โครงร่างวิจัย 

ผลลัพธ์ 
       หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑ แก่ผู้เรียนได้ 

 
     การฝึกอบรม 

 
 ๑. หลักสูตร 
 ๒. แบบทดสอบ  
     แบบฝึก 
  

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ได้หลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑        
แก่ผู้เรียน 
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กลยุทธท์ี่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                    

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

๑ ประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

91,500 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

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

372,600 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

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

20,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

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

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
กา รยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน 

1,047,800 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
6 พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลทุกระดับ  
(งบ สพฐ.) 

- 100,000 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
7 สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 

 
60,000 - - กลุ่มอ านวยการ 
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กลยุทธ์ที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์(ต่อ) 
                    

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอื่น 

8 ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
เส ริ มส ร้ า งคุณภาพชี วิ ต
ข้าราชการครูบุคลากรทาง
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ผู้
เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร 
ประจ าปี 2564 

55,800 - - กลุ่มอ านวยการ 

9 รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - 
 

- กลุ่มอ านวยการ 

10 การฝึ กอบรมครู ผู้ ช่ ว ยสู่
เ ส้ น ท า ง ค รู มื อ อ า ชี พ 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ      
พ.ศ.2564 

100,000 - - กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

11 พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษาด้านการกีฬา 

40,000 - - กลุ่มอ านวยการ 

12 การเพ่ิ มประสิ ทธิ ภาพการ
ด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

65,950 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
13 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

35,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
14 การพัฒนาองค์กรสู่ ความ

เป็นเลิศ 
25,000 - - กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

                รวมงบประมาณ 2,023,650 100,000 -  
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โครงการ    ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ  และคณะ    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

ตามท่ีมาตรา 72  แห่ง พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2544  และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
มาตรา 73  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งยัง
คณะกรรมการพิจารณาและเลื่อนเงินเดือน  ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตาม
แนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม 
2.3 เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าใน 
สังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

2) สามารถออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนด 
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4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บข้อมูลผล

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา , แต่งตั้ง
คณะกรรมการประ เมินประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา , แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา , แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 มี.ค. – 30 มี.ค. 
2564 
และ 

1 ก.ย. – 30 ก.ย. 
2564 

 

1.นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ 

2.นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 

1.2 ออกพ้ืนที่ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาตาม     
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 กลุ่ม 

5 มี.ค. – 20 มี.ค. 
2564 
และ 

5 ก.ย. – 20 ต.ค. 
2564 

คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

กิจกรรมที่ 2   
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการทุกคณะ 15 มี.ค. – 5 เม.ย. 

2564   
และ 

15 ก.ย. – 5 ต.ค. 
2564 

1.นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 

2.น.ส.ประเสริฐศรี บุญหล้า 

2.2 จัดท ารายละเอียด/ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 เม.ย. – 15 เม.ย. 
2564 
และ 

6 ต.ค. – 15 ต.ค. 
2564 

1.นายปิยะ  ส่งเสริมสกุล 

2.น.ส.ประเสริฐศรี บุญหล้า 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 91,500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าใช้สอยในการออกพ้ืนที่

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
1.1 เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 
รอบ 1 เมษายน 2564 
1.2 เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 
รอบ 1 ตุลาคม 2564 
(โดยแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าพาหนะ) 

 
 

2 , 3 
 

3 , 4 
 

  
 

40,000 
 

40,000 

  
 

40,000 
 

40,000 

2 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน        
6  คณะ  จ านวน  8  ครั้ง   

2,3,4  11,500  11,500 

รวมทั้งสิ้น  91,500  91,500 
 
6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละ 98  ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้เลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

   2. ร้อยละ 99 ของพนักงานราชการที่ได้เลื่อนค่าตอบแทน แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีการพัฒนา
ตนเองตนเองพัฒนาการ เรียนการสอนให้นักเรียน สถานศึกษา สพป.
เพ่ือน ามาผลมาประกอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 

คะแนนการ
ประเมินตามผล
การปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  7.๑ การด าเนนิการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
และสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลา 
                  7.2 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการ    การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจังกร   จตุเทน  และคณะ    

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล       
       ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด
เชิงระบบสามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนความคิด มีการบริหารองค์กรที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความเข้าใจในความหลากหลายทางสังคม                  
มีความสามารถในการสานสัมพันธ์ที่ดีมีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ การที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะตลอดจนประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญใน    
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและการน้อมน า
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของปวงชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับความรู้ ดังนั้น หากมีช่องทางให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับรู้หลักการพัฒนาตาม
พระราชด าริ ในด้านต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริ หารการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าศรัทธาของผู้รับบริการ 
จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะ 
ตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
   ๒.๒  เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และร่วมกันพัฒนา สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ประสบการณ์ และการท างานเป็นทีม 
   ๒.๔ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและ
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๓. เป้าหมาย 
       ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
               ๑)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการพัฒนา มีการจัดการความรู้     
ของบุคลากรในส านักงาน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
               ๒)  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒,ประธาน
เครือข่าย   และ กตปน.  น าผลที่ได้รับมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                  
       ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Outcom)    
             ๑)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบ  
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกน าความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน     
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนา
ตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวจังกร จตุเทน  
 และคณะ 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     ๕.๑  งบประมาณ  ๒๕๖๔     จ านวนทั้งสิ้น  ๓๗๒,๖๐๐  บาท                
             โดยแบ่งเป็น  ๒  กจิกรรม  ดังนี้        

กิจกรรม /รายการ 
ไตรมาส

ที่ 
๑,๒,๓,๔ 

เงินงบประมาณ 
รวม 

 
ค่าตอบ 
 แทน 

ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการในสังกัดส านักงาน
เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒          
ณ  หอ้งประชุมโรงเรียนกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) 
๑. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  ๗๐ คน ๆ ละ ๑๘๐ บาท จ านวน  ๑ วัน 
 ( ๗๐ x ๑๘๐ x ๑ )      
 
กิจกรรมที่ ๒  ศึกษาดูงานนอกสถานที่                   
๑. ค่าท่ีพัก จ านวน ๗๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
    จ านวน ๒ คืน  (๗๐ x ๖๐๐ x ๒) 
 ๒.อาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น  ( วันที่ ๑) 
    ครบมื้อ วันละ ๖๐๐ บาท  ( ๗๐ x ๖๐๐ ) 
๓. อาหาร กลางวัน – เย็น  (วันที่ ๒ และ วันที่ ๓) 
    ไม่ครบมื้อ วันละ ๖๐๐ บาท ( ๗๐ x ๖๐๐x ๒ ) 
๔. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ คัน จ านวน ๕ วันๆ         
    ละ ๑๕,๐๐๐บาท เป็นเงิน  ( ๑๕,๐๐๐ x ๒ x ๕ )                     
                 (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

  
 
 
 
 
 

 ๑๒,๖๐๐ 
  
 
  

๘๔,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 

๑๒,๖๐๐ 
  
 
  

๘๔,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

  
- ๒๒๒,๖๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๗๒,๖๐๐ 
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๖. ดัชนีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
       ๑.ร้อยละของผู้ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมี   
การปฏิบัติงานด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีกระบวนการ
และมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบท และ
สภาพการของ สพฐ. 
        ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพน า
ความรู้ที่ ได้รับจาการศึกษาดูงานมาพัฒนางานใน
หน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพ 
       ๓.ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมและน าองค์ความรู้ใหม่ มาใช้ในการท างาน 
ทักษะการปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม 
๖.๒  เชิงคุณภาพ 
      ๑.  ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพน าความรู้ที่ได้รับ
จาการศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มี
ประสิทธิภาพ 
     ๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมและ
น าองค์ ความรู้ ใหม่  มาใช้ ในการท างาน  ทั กษะ           
การปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม 
 

 
๑ .  ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร พั ฒ น า 
ด า เ นิ น ก า ร ก ร อก ข้ อ มู ล ใ น
แบบสอบถาม 
๒. สรุปผลการพัฒนาของผู้เข้า
รับการพัฒนาจากแบบสอบถาม 

 
แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

 

 
   ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความพร้อม มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้มีความละเอียด
รอบคอบเป็นที่เชื่อถือของผู้อ่ืน มีทักษะการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และได้ร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐   
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โครงการ    การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุนิสา   สนิท  และคณะ    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผ่านเกณฑ์       
การประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตามก าหนดเวลาและ
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ ๔ ครั้ง 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ

ช านาญการ 
ธ.ค. ๖๓ – ก.ค.64 น.ส.สุนิสา  สนิท 

1.2 สรุปผลการประเมิน ส.ค. – ก.ย. ๖๔  
กิจกรรมที่ 2   

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

ธ.ค. ๖๓ – ก.ค.64 น.ส.สุนิสา  สนิท 

2.2 สรุปผลการประเมิน ส.ค. – ก.ย. ๖๔  
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5. งบประมาณ   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ ค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการ

ประเมินวิทยฐานะช านาญการ
และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2/3/4  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
 
 
6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6.3  เชิงคุณภาพ   
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง 
 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ท าให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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โครงการ    การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
     ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมจิตร   แสงชาติ  และคณะ    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๙  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
ผู้ด าเนินการ ส าหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา  

 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และเพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการสรรหาและ 
บริหารอัตราก าลังบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จึงได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ในครั้งนี ้
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๒. วัตถุประสงค์ 
 

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

๓. เป้าหมาย    
 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
    การด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปอย่างมีระบบ 
เหมาะสมมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 

๓.๒ เป้าหมายเชิงผลผลิต 
              ๓.๒.๑ พนักงานราชการ     จ านวน  ๘๙  อัตรา               

  ๓.๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (รายเดือน)    จ านวน  ๕๒  อัตรา 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมาบริการ)   จ านวน ๑๓๑ อัตรา 

     - นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จ านวน  ๔๘  อัตรา 
- นักการภารโรง (๔,๖๐๐ อัตรา)    จ านวน   68  อัตรา 
- ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน     ๗  อัตรา 
- บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                จ านวน   ๑๓  อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  จ านวน    ๔   อัตรา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (รายเดือน)           จ านวน   ๕๓  อัตรา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)            จ านวน   ๑๘  อัตรา 

  รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๔8๓   อัตรา  
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1 การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้าง

ชั่วคราว 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท ารายละเอียดพนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจ า 
- ตรวจรับและตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 ตุลาคม 2563  
ถึง 

30 กันยายน 2564 

นางสมจิตร  แสงชาติ 
คณะท างาน 

2 การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
- ด าเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
- การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 

1 ตุลาคม 2563  
ถึง 

30 กันยายน 2564 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว       
นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  
นางสมจิตร  แสงชาติ 
คณะกรรมการ 
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ที ่

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
3 การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
- ด าเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
- การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 

1 ตุลาคม 2563 
ถึง 

30 กันยายน 2564 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว        
นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  
นางสมจิตร  แสงชาติ 
คณะกรรมการ 

4 นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 

30 กันยายน 2564 

คณะกรรมการ 

**หมายเหตุ  กิจกรรมและการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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๕. งบประมาณ    จ านวนทั้งสิ้น  80,๐๐๐  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
 

รวมทั้งสิ้น 

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

๑ การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

1-4 - - - - 

๒ การด าเนินการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ด าเนินการ 

1-4  
 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,๐๐๐ 
20,๐๐๐ 
20,๐๐๐ 

- 

 
 
- 
- 
- 

2๐,๐๐๐ 

 
 

20,๐๐๐ 
20,๐๐๐ 
20,๐๐๐ 
2๐,๐๐๐ 

๓ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุป รายงาน 1-4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - 60,000 20,000 80,000 

 

๖. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงคุณภาพ 
- สามารถสรรหาและบริหารอัตราก าลัง  
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

สังเกต ติดตาม ประเมินผล - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 

  

6.2 เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษามีพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลัง 
ที่ได้รับการจัดสรร 

ส ารวจ การรายงาน - สัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ผู้เรียน และทุกภาคส่วน  
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โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที ่1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ    

กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard 
Curriculum) โดยก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการที่จะรู้ได้ว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามาตรฐานการเรียนรู้มาก
น้อยเพียงใด จะต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกปี โดยท าการทดสอบกลุ่มสาระหลักส าคัญ ผลการทดสอบจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงก าหนดให้
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
  ๓.๒.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
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๔.  กิจกรรมและด าเนินการ 
  

ที ่ กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดสรรงบประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

นางรัชฎาภรณ์       
          สามารถ 

๒. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
คุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการ 
PLC 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

3. กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายวิชาการ หรือ
รูปแบบอื่นที่ยึดการพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ทั้งสาระหลักในการสอบ 
O-NET  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

4. พัฒนาผู้บริหารและครู สร้าง
นวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ 
โรงเรียนที่ผล O-NET  
ต่ ากว่าร้อยละ 30 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

5. จัดเวทีเสวนานวัตกรรมโรงเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 10
อันดับแรก ของ สพป.ยโสธร เขต 2 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

6. กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนา
กระบวนการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(Kids)คิดคิดสนุก(สาระท่ีผลO-NET 
ลดลงมากที่สุด) 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

7. ศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O -
NET ต่ ากว่าร้อยละ 30  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

8. สร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ 
โรงเรียนที่ผล O-NET ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

9. สรุปผลการพัฒนา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  1,047,800    บาท  (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่  
(1,2,3,4) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาโดยกระบวนการ PLC 
1. ค่าประชุมวางแผนคณะท างาน 
(180×15) 
2. จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายเครือข่ายละ 
20,000 จ านวน 17 เครือข่าย 
3.ค่าพาหนะคณะท างาน(10×300×3) 
4.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ 

2  

 
2,700 

340,000 
9,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 

2,700 
340,000 

9,000 
5,000 

 
2.กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายวิชาการ หรือ
รูปแบบอืน่ที่ยึดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลทั้งสาระหลักใน
การสอบ 
O-NET  
1. ค่าประชุมวางแผนคณะท างาน 
(180×15) 
2. จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายเครือข่ายละ 
20,000 จ านวน 17 เครือข่าย 
3.ค่าพาหนะคณะท างาน(10×300×3) 
4.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ 

2  

2,700 
 

340,000 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 

2,700 
 

340,000 
 

9,000 
 

5,000 
 

3.พัฒนาผู้บริหารและครู สร้างนวัตกรรม
ในการยกผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนที่ผล O-
NET  
ต่ ากว่าร้อยละ 30 
1. ค่าประชุมวางแผนคณะท างาน 
(180×10) 
2. ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างาน
(183×180×1) 
3.ค่าวิทยากร(1 คน×600×6×1) 
4. ค่าพาหนะวิทยากร(1,000×1 วัน) 
5.ค่าพาหนะคณะท างาน (10×300×1) 
6.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ 

3  

1,800 
 

32,940 
 

3,600 
1,000 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 

1,800 
 

32,940 
 

3,600 
1,000 

 
3,000 

 
10,000 

4.จัดเวทีเสวนานวัตกรรมโรงเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 10 อันดับ
แรก ของ สพป.ยโสธร เขต 2 

4  
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1. ค่าประชุมวางแผนคณะท างาน 
(180×10) 
2. ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างาน
(35×180×1) 
3.ค่าพาหนะคณะท างาน (10×300×1) 
6.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ
(จัดท าโล่และเกียรติบัตร) 

1,800 
 

6,300 
 

3,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

15,000 

1,800 
 

6,300 
 

3,000 
 

15,000 
5.กลุ่มเครือข่ายจัดค่ายพัฒนา
กระบวนการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(Kids)คิดคิดสนุก 
1. ค่าประชุมวางแผนคณะท างาน 
(180×15) 
2. จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายเครือข่ายละ 
10,000 จ านวน 17 เครือข่าย 
3.ค่าพาหนะคณะท างาน(10×300×3) 
4.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ 

2  

 
2,700 

 
170,000 

 
9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

2,700 
 

170,000 
 

9,000 
5,000 

6.สร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ 
โรงเรียนที่ผล O-NET 
1. ค่าประชุมวางแผนคณะท างาน 
(180×10) 
2. ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างาน
(183×180×1) 
3.ค่าวิทยากร(1 คน×600×6×1) 
4. ค่าพาหนะวิทยากร(1,000×1 วัน) 
5.ค่าพาหนะคณะท างาน (10×300×1) 
6.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ
(ประกอบการท านวัตกรรม) 

3  

 
1,800 

 
32,940 
3,600 
1,000 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

1,800 
 

32,940 
3,600 
1,000 

 
3,000 

20,000 
7.สรุปผลการพัฒนา 
1.ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ 
2.จัดท ารูปเล่มรายงาน 

4   
5,000 
2,000 

5,000 
2,000 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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๗.  ดัชนีความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือ 
๑.  ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

แบบทดสอบ 

๒.  ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนายกระดับ       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
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โครงการ    พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ (งบ สพฐ.) 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที ่1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัชฎาภรณ์  สามารถ  และคณะ    

กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

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

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงต้องพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ ให้สอดความกับโลกในยุคปัจจุบัน ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ 

ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 
 

3. เป้าหมาย   ครูผู้สอน จ านวน  181 คน   
 1.  ด้านคุณภาพ 

   - ครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องใน
ระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 
2.  ด้านปริมาณ   

              - ครูผู้สอนโรงเรียนละ1คน รวม 181 คน  
              - คณะกรรมการ จ านวน  20  คน 
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      4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

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

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

1.เตรียมความพร้อมงานวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ 

5,500    5,500 

2.ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครู
วัดและประเมินผลการอ่านออกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 33,300   33,300 

3.ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครู
วัดและประเมินผลข้อสอบกลาง 
(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 

 5,500   5,500 

4.ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครู
วัดและประเมินผลการสอบNT(ป.๓) 

 33,300   33,300 

5.ด าเนินการประชุมปฏิบัติการครู
วัดและประเมินผลการสอบ O-NET 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

11,400    11,400 

6.สรุป วิเคราะห์ผลการพัฒนา  11,000   11,000 
7.รายงานผลการพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ 
 

 -    

รวม 16,900 83,100   100,000 
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6.  งบประมาณ  100,000    บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
1,2,3,4 

เงินงบประมาณ เงินงบ 
ประมาณ รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1 เตรียมความพร้อมงานวัด
และประเมินผลทุกระดับ 

1  5,500  5,500 5,500 

2 ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ปฏิ บั ติ ก ารครู วั ดและ
ประเมินผลการอ่านออก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

2  33,300  33,300 33,300 

3 ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ปฏิ บั ติ ก ารครู วั ดและ
ประเมินผลข้อสอบกลาง 
(ชั้นป.๒,ป.๕,ม.๑,ม.๒) 

2   5,500  5,500 5,500 

4 ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ปฏิ บั ติ ก ารครู วั ดและ
ประเมินผลการสอบNT 
(ป.๓) 

2  33,300  33,300 33,300 

5 ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ปฏิ บั ติ ก ารครู วั ดและ
ประเมินผลการสอบ  
O-NET 

1  5,500  5,500 5,500 

6 สรุป วิ เคราะห์ผลการ
พัฒนา 

2  11,000  11,000 11,000 

7 รายงานผลการพัฒนา
เพ่ือเผยแพร่ 

2  -  - - 

รวม 100,000  100,000 100,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผล 
มีความรู้ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ 

ครูสามารถด าเนินการสอบ 
O-NET,NT,RT ข้อสอบกลาง 

แบบทดสอบ 

นักเรียนได้รับการวัด 
การประเมินผลทุกคน 

การสอบ O-NET,NT,RT  
ข้อสอบกลาง 

รายงานผลการสอบ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นหัวใจส าคัญ
อย่างยิ่ง  ที่จะด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนางานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เพียบพร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีขวัญก าลังใจที่ดี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือ
คุณภาพทางการศึกษา   

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 สร้างความตระหนัก ความรัก ความสามัคคี และการท างานเป็นทีม 
 2.2 สร้างจิตส านึกการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 2.3 บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน  84  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีจิตส านึกในการให้บริการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ เพ่ือจะน าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่ างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  
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4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  

1.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม- ธันวาคม  
2563  

 
 
 
 
 
 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ  

กลุ่มอ านวยการ 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ธันวาคม 2563 
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ธันวาคม 2563 
1.4 ด าเนินการตามโครงการ 

1.4.1  อบรมในหัวข้อที่ 1   
          เรื่อง สรุปผลการปฏบิัติงานตาม
ภารกิจของแต่ละกลุ่มใน สพป.ยโสธร  
เขต 2 

1.4.2  อบรมในหัวข้อที่ 2   
          เรื่อง  การพัฒนาการให้บริการ 
แก่ผู้มารับบริการ 

1.4.3  กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 

 
ธันวาคม 2563 

 
 
 
 

เมษายน  2564 
 
 

ธันวาคม 2563  
–  

เมษายน 2564 
1.5 สรุป รายงานผล ธันวาคม 2563  

–  
กันยายน 2564 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ   60,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมที ่1  

อบรมในหัวข้อที่ 1   
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของแต่ละกลุ่มใน สพป.
ยโสธร เขต 2 
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  จ านวน 84 คน ๆ ละ 
180 บาท จ านวน 2 วัน   

1 - 2 - 30,000.- - 30,000.- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. กิจกรรมที ่2  

อบรมในหัวข้อที่ 2   
เรื่อง การพัฒนาการให้บริการแก่
ผู้มารับบริการ 
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม (84 คน x 180 บาท x 
2 วัน)  
 

3 - 4 - 30,000.- - 30,000.- 

3. กิจกรรมที ่3   สรุป รายงานผล 1 - 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 60,000.- - 60,000.- 

 
6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  84  คน  เสนอแนวคิดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเกิดการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการประชุมและ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เสริมสร้างความสามัคคีและความ
เข้มแข็ง อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนให้ เป็ น ไปอย่ า งมี คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนักรู้จักการท างานเป็นทีม ทุ่มเท เสียสละใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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โครงการ    การประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู  
     บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและ 

คุณค่าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการในแต่ละปี ที่เป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับ
ราชการและประเทศชาติ  ตลอดระยะเวลาที่รับราชการที่ผ่านมา ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ  ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าใจในเรื่องระเบียบ 

กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน 
  2.2  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้เกษียณอายุราชการ 
  2.3  เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ หลังจากท่ีเกษียณอายุราชการ 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
  1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ  
  2.  ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ    
  3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 
                  4.  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายเนื้อหาในการประชุมฯ 
       2) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ 

 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ๑๓๓ 
 

 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  

1.1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประชุมสัมมนา 

สิงหาคม 2564 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ  

1.2 กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ 

1.3 กิจกรรมที่ 3   ด าเนินการจัดประชุม สัมมนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ 

กันยายน 2564  

 
5. งบประมาณ งบประมาณ   55,800  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1  

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประชุมสัมมนา 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. กิจกรรมที่ 2  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับคณะกรรมการ  
(40 คน x 30 บาท) 

 
3 

 
- 

 
1,200 

 
- 

 
1,200 

3. กิจกรรมที่ 3    
ด าเนินการจัดประชุม สัมมนา
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มส าหรับคณะท างาน
และข้ าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และผู้เกษียณอายุราชการ 
(200 คน x 180 บาท x 1 วัน) 

 
4 

 
- 

 
36,000 

 
- 

 
36,000 

 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ๑๓๔ 
 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4. ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 

รวม  3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง 
(3 คน x 600 บาท x 2ชั่วโมง) 

4 3,600 - - 3,600 

4. ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร
ประชุมสัมมนา 

4 - - 10,000 10,000 

5. ค่าสถานที่ 4 - 5,000 - 5,000 
รวมทั้งสิ้น 3,600 42,200 10,000 55,800 

 
 

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      - ร้อยละของผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายเนื้อหาในการประชุมฯ 
      - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบรายงานผล
การประเมินตนเอง 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      - ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายเนื้อหาในการประชุมฯ 
      - ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนมีความพึงพอใจกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๗.๑  ผู้เกษียณอายุราชการทุกคนมีขวัญและก าลังใจ 
   7.2  ผู้เกษียณอายุราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย โดยเฉพาะสวัสดิการ
ต่างๆ  หลังจากเกษียณอายุราชการ 
  7.3  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 

 
 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ๑๓๕ 
 

โครงการ    รอยยิ้มครูเพื่อเด็กไทย  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ครู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซ่ึง 

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

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งในอดีต  

และปัจจุบัน 
  2.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความรู้รัก สามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน และ 
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ 
  2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
             - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔  
ทุกคน รวม  ๕๐๐  คน      

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       - เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ   ในการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ๑๓๖ 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
1.1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ธันวาคม 2563 และคณะ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการ ธันวาคม 2563 กลุ่มอ านวยการ 
1.4 ด าเนินการจัดงานวันครู มกราคม 2564  
1.5 ติดตามและประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน มกราคม–กุมภาพันธ์ 2564  
 
5. งบประมาณ งบประมาณ   30,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
( ๑๕๐ บาท x 2๐๐ คน ) 

1 – 2 - 75,000 - 75,000 

รวมทั้งสิ้น - 80,000 10,000 90,000 
 

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 2๐๐ คน ได้ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และ
ประชาชนทั่วไป 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสัมภาษณ์ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวัน
ครู ประจ าปี ๒๕6๔ น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา  
ในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 

๗.๒  เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครแูละหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งประชาชน 
  ๗.๓  เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ๆ 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ๑๓๗ 
 

โครงการ    การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจังกร  จตุเทน  และคณะ    

กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79                   
ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ  และมาตรา 80 ให้มีการพัฒนา                  
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่ง บางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูน                       
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
 

       ตามความนัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
ดังกล่าวข้างต้นนั้น บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งครูผู้ช่วย จึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ทั้งก่อนประจ าการและในระหว่างประจ าการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ความรู้ มีความมั่ นใจใน     
การปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านระเบียบกฎหมาย ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม และ 
ด้านสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจน การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมไปถึง            
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป 
 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ    
การพัฒนาบุคลากรต าแหน่งครูผู้ช่วยตามความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครู               
มืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  

ตลอดจนระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นครูที่ดี 

2.3 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยรู้แนวทางและวิธีการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 
2.4 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากครูดีครูต้นแบบ   
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3. เป้าหมาย 
๓.๑  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

                  ๑)  ครูผู้ช่วยในสังกัด จ านวน 1๕0 คน ผ่านการพัฒนาทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  
        ๒) ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมน าผลที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
            คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐       
๓.๒  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  1) ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษา และระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ                 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ ,การปฏิบัติตนปฏิบัติงานในการเป็นครูที่ดี   
  2). ครูผู้ช่วยมีแนวทางและสามารถพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน           
พัฒนาตนเอง  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูต่อไป   
  3)  ครูผู้ช่วยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแรงบันดาลใจเพ่ือปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นครู        
มืออาชีพ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 
๔. วิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑   วางแผนการอบรม 
  ๑.๑ ส ารวจรายชื่อครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่ไดผ้่านการอบรม 
  ๑.๒ จัดท าหลักสูตรการอบรม ก าหนดเวลา สถานที่อบรม 
  ๑.๓ ขออนุมัติจัดอบรม  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
  ๑.๔ เตรียมการด้านสถานที่อบรม  วิทยากร  อาหาร 
  ๑.๕ หนังสือเชิญวิทยากร/ขอใช้สถานที่อบรม 
  ๑.๖ หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรมพร้อมรายละเอียดและรายชื่อ  
  ๑.๗ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๑.๘ จัดเตรียมบัญชีลงเวลา  ค ากล่าวรายงาน  ค ากล่าวเปิด 
  ๑.๙ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  แบบสอบถาม /  
        แบบประเมินผล 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๓   

 - 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
๑.ว่าที่ร้อยเอก     
     อมรรัตน์ศรีขันธ์ 
๒.นางสาวจังกร  
               จตุเทน 
๓.นางสาวชฎาพร  
             บุญบรรล ุ
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  (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒   ด าเนินการอบรม 
  ๒.๑ ลงทะเบียน/รับรายงานตัว 
  ๒.๒ ด าเนินการอบรม 
   ๑) วิทยากรให้ความรู้ ด้วยวิธีการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรม 
   ๒) ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น   
   ๓) วิทยากรสรุปองค์ความรู้ ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม 
 ๔) ผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลวิทยากร/กระบวนการจัดอบรม 
กิจกรรมที่ ๓   สรุปรายงานผลการอบรม 
     ๓.๑ สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรม 
     ๓.๒ สรุปแบบประเมินฯ 
     ๓.๓ รายงานผลการอบรมฯ 

ตุลาคม ๒๕๖๓   
 - 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 

   
๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     ๕.๑  งบประมาณ ปี ๒๕๖๔     จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครู

ผู้ช่วยสู่มืออาชีพ  
(ครูผู้ช่วย 150 คน และคณะ
ด าเนินงาน 20 คน รวม 170 คน 
จ านวน 2 วัน) 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  
(170 คน x 120 บาท x 2 วัน) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(170 คน x 30 บาท x  4 วนั) 
1.3 ค่าอาหารเย็น  
(170คน x  120 บาท x 1 วัน) 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน 
( 3 ชั่วโมงๆ 800 บาท)(3x800) 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 
 
 

 
 
 
 
 

40,800 
 

20,400 
 

20,400 
 
 

  
 
 
 
 

40,800 
 

20,400 
 

20,400 
 

2,400 
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(ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร ส าหรับ 

3 คน 
( 9 ชั่วโมงๆ 600 บาท) (9x600) 
1.6 ค่าห้องประชุม  
(2 วัน x 3,000) 
1.7 ค่าวัสดุ 

 5,400  
 
 

6,000 

 
 
 
 
 

4,600 

5,400 
 
 

6,000 
 

4,600 
รวมทั้งสิ้น 7,800 87,600 4,600 100,000 

 

๖. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
     1.ร้อยละของครูผู้ช่วยที่ได้รับการพัฒนา   
     2.ร้อยละของครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินความรู้  
     3.ร้อยละของครูผู้ช่วยที่ผ่านการฝึกปฏิบัติครบ 
       ทุกกิจกรรม 
๖.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๑. ครูผู้ช่วยในสังกัดทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
          มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
      ๒. ครูผู้ช่วย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
  

 
-สังเกต 
-สอบถาม 
-ประเมินความรู้ 
-ประเมินการฝึกปฏิบัติ 

 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินความรู้ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ครูผู้ช่วยมีความรัก ศรัทธาและมุ่งมั่นในอาชีพครู รวมถึงมีวิทยฐานะสูงข้ึน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
      2. ครูผู้ช่วยมีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
      3. ครูผู้ช่วยเป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน และสังคมได้ 
      4. การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
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โครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่หลักในการบริหารและจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนรู้ให้ 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรมต้นสังกัด         
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต้องทุ่มเทสละก าลังแรงกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้เกิดสัมฤทธิผลที่ตั้งไว้  หากบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และอาจเกิดผลเสียต่อการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานได้ 
 

กิจกรรมกีฬา เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และสังคม 
ของบุคคลให้แข็งแรง สมบูรณ์ และมีระเบียบวินัย  จึงควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา 
และร่วมแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย  จิตใจ และสังคมของบุคคล     

ให้แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา และร่วม

แข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับวัยเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปี 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  ได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทบุคคลหรือทีม อย่างน้อย 1-3 ครั้ง เช่น กีฬาหน่วยงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กีฬาหน่วยงานกุดชุมสัมพันธ์เกมส์/อ าเภออ่ืนๆ และกีฬาหน่วยงานส่วนราชการ
สัมพันธ์ของจังหวัดยโสธร (วันกีฬาแห่งชาติ) ของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร 
เป็นต้น   
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 2  ได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทบุคคลหรือทีม และได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา -กรีฑา    
ที่เหมาะสมกับวัยเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปี  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย  จิตใจ และสังคมของบุคคล    
ให้แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 

 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  

1.1 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ประชุมสร้างความเข้าใจและจัดสรร
งบประมาณงบด าเนินงานสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

พฤศจิกายน 2563  
–  

กันยายน 2564 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ  

กลุ่มอ านวยการ 

1.2 กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 
2.1  การแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการ
สัมพันธ์  “วันกีฬาแห่งชาติ” จังหวัดยโสธร 
2.2  การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน “กุดชุม
สัมพันธ์เกมส์” 

 
ธันวาคม  2563  

–  
กันยายน 2564 

1.3 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลโครงการ ตุลาคม 2563  
–  

กันยายน 2564 
 
5. งบประมาณ งบประมาณ   40,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมที ่1 ก าหนดแนวทาง

การด าเนินงาน ประชุมสร้าง
ความเข้าใจและจัดสรร
งบประมาณงบด าเนินงาน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุม  
จ านวน 40 คนๆ ละ 30 บาท 

1 - 4 - 1,200 - 1,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. กิจกรรมที ่2 เข้าร่วมกิจกรรม 

2.1  การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
ส่วนราชการสัมพันธ์  “วันกีฬา
แห่งชาติ” จังหวัดยโสธร 
2.2  การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน 
“กุดชุมสัมพันธ์เกมส์” 
ส าหรับเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
การแข่งขันและร่วมกิจกรรม 
 

1 - 4 - 38,800 - 38,800 

3. กิจกรรมที ่3   สรุป รายงานผล
โครงการ 

1 - 4 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 
 

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      - ร้อยละ 80  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลัง
กายสัปดาห์ละ 3-5 วัน และร่วมแข่งขันกีฬามากกว่า 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2  ได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 
 7.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเต็มก าลัง
ความสามารถ 
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โครงการ    การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกัญจนพร  การัตน์  และคณะ    

กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล       
      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ก าหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 
และวรรค 4 ก าหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
มีบทบาทหน้าที่ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม เ พ่ื อให้ 
การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน  
และการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานจึงเป็น  
เรื่องส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตระหนัก 
และเห็นความส าคัญ ควรมีการศึกษาและหรือเรียนรู้เขตพ้ืนที่ที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินการเรื่องนี้  จึงได้
จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น. ) ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ 

นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 

 

๓. เป้าหมาย  
      ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       3.1.๑ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 9  คน ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ๓.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์อันจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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      ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

๓.๒.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
                  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับ 
การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                  3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมใน
การเตรียมการรับการนิ เทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีแบบอย่างการด าเนินงานด้าน ก.ต.ป.น. 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กิจกรรมที่  ๑ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 - จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการศึกษาดูงาน
เพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 กิจกรรมที่ ๒   
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในด้าน
การพัฒนาการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 - ติดตามสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลการพัฒนา
หลังการด าเนิน 

 
 
 

 

๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

๒๖ - ๒๗ พย ๒๕๖๔ 

 
นางกัญจนพร  
การัตน ์และคณะ 
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๕.  งบประมาณ  
   งบประมาณ  ๒๕๖๔   จ านวนทั้งสิ้น ๖๕,๙๕๐ บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้         
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่ 
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ ๑   

-จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะนิ เ ท ศ ก า ร ศึ ก ษ า 
ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน ๒๕ คน คนละ ๑๒๐ บาท  
จ านวน ๑ วัน ( ๓๐ x ๑๒๐ x ๑ )  

 
     ๑ 

  
 
 
 
 
 
 

๓,๗๕๐ 

  
 
 
 
 
 
 

๓,๗๕๐ 

 กิจกรรมที่ ๒   
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่                   
๑.ค่าท่ีพัก จ านวน ๑๗ คน คนละ ๖๐๐ 
บาท จ านวน ๑ คืน  (๑๗ x ๖๐๐ x ๑) 
 ๒.อาหารเช้า - กลางวัน - เย็น (วันที่ ๑) 
    ครบมื้อ วันละ ๖๐๐ บาท  
    (๑๗ x ๖๐๐ x ๑) 
๓.อาหาร กลางวัน – เย็น (วันที่ ๒) 
    ไม่ครบมื้อ วันละ ๔๐๐ บาท  
   (๑๗ x ๔๐๐x ๑) 
๔.ค่าจ้างเหมารถตู้ ๒ คัน จ านวน ๒ วัน         
   วันละ ๑๗,๕๐๐ บาท (๑๗,๕๐๐ x ๒) 
 

      
๑ 

  
 

๑๐,๒๐๐ 
 

๑๐,๒๐๐ 
 
 

๖,๘๐๐ 
 
 
๓๕,๐๐๐ 

 
 

  
 

๑๐,๒๐๐ 
 

๑๐,๒๐๐ 
 
 

๖,๘๐๐ 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

รวมทั้งสิ้น   ( หกหม่ืนห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ๖๕,๙๕๐  ๖๕,๙๕๐ 
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๖. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   ๖.๑ เชิงปริมาณ  
๑. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 9 คน ได้รับ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน   

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

๒. ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน
สามารรถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และ
ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระหลักให้สูงขึ้น 

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความ 
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 

แบบประเมิน 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน  
แบบสอบถาม 

 
   ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   การบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
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โครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบุษกร  ศรีชนะ  และคณะ    

กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามท่ีมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ โดยได้ประกาศ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญที่น าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาการด าเนินการเองของสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ที่เน้น
ให้มีกลไกควบคุม และตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทั้งในด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ การติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
และมีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลทุกปีโดยมี
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 

   ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของการจัดการระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงที่ก าหนด จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนของกลุ่ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็น
การขับเคลื่อน สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

  ๒.๒ เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด 
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  2.๓  เพ่ือจัดท าคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑.)  ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง และแนวทางการประเมินคุณภาพ จ านวน 5 รุ่น 
แยกเป็นรายอ าเภอๆละ 1 วัน จ านวน 364 คน 

๒.)  วิจัยและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๑ เรื่อง 
3.)  ข้อมูลในคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 181 โรงเรียน และ 1 สาขา 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑.) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
๒.)การวิจัยและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็น

แบบอย่าง และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่ยั่งยืน 
3.)ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัด
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 
และแนวทางการประเมินคุณภาพ 

ก.พ. 2564 น.ส.บุษกร ศรีชนะ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรมที่ ๒  วิจัยระบบประกันคุณภาพ 
2.1 วิจัยและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่

มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด 
พ.ค.-ส.ค. 64 น.ส.บุษกร ศรีชนะ 

และคณะศึกษานิเทศก์ 
กิจกรรมที่ ๓  การจัดท าคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

3.1 เพ่ือจัดท าคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด 

ส.ค.-ก.ย. 64 น.ส.บุษกร ศรีชนะ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 35,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ใน

สังกดั สพป.ยโสธร เขต 2 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ฯ 
   วันที่ 1 (อ.กุดชุม,อ.ไทยเจริญ) (๑๔๔ x 30)  
   วันที่ ๒ (อ.ทรายมูล,อ.ป่าติ้ว)  (๑๑๐ x 30) 
   วันที่ ๓ (อ.เลิงนกทา)   (๑๒๐ x 30) 
- ค่าวิทยากร  (1คนx600x6ชม.x3วัน) 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 
   วันที่ 1 (อ.กุดชุม,อ.ไทยเจริญ) (8 คน x120x 1 วัน)  
   วันที่ ๒ (อ.ทรายมูล,อ.ป่าติ้ว) (7 คน x120x 1 วัน)         
   วันที่ ๓ (อ.เลิงนกทา)   (4 คน x120x 1วัน) 
- ค่าพาหนะคณะท างาน 
   วันที่ 1 (อ.กุดชุม,อ.ไทยเจริญ) (8 คน x200x 1 วัน)  
   วันที่ ๒ (อ.ทรายมูล,อ.ป่าติ้ว) (7 คน x200x 1 วัน)         
   วันที่ ๓ (อ.เลิงนกทา)   (4 คน x200x 1วัน) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการประชุม 
 

1,2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๔,32๐ 
๓,๓๐0 
๓,๖๐๐ 

 
 

96๐ 
84๐ 
48๐ 

 
1,600 
1,400 
800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

๒8,60๐ 

2 กิจกรรมในการวิจัยฯ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเกี่ยวกับแนวทาง 
การด าเนินการวิจัย  (10คน x180x 1 มื้อ)   
-ประชุมสังเคราะห์ผลการวิจัยประกันคุณภาพภายใน
ของ สถานศึกษา  (10คน x180x 1 มื้อ)   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการวิจัยฯ 
 

3 
 

  
 

1,800 
 

1,800 
 

 
 
 
 
 

500 

4,100 

๓ การจัดท าระบบสารสนเทศฯ 
-ประชุมคณะท างาน (10 คน x180x 1 มื้อ) 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดท ารูปเล่ม 
 

4   
1,800 

 
 

500 

2,300 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐ 22,700 1,500 35,000 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. สถานศึกษาร้อยละ 100 มีระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ ด าเนินการอย่างยั่งยืน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพ ฯ พ.ศ. 2561 

สังเกต ส ารวจ 
สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินสภาพจริง 

แบบตรวจสอบ  
แบบสังเกต   
ส ารวจ สอบถาม  
แบบสัมภาษณ์  
แบบบันทึกข้อมูล      2. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
      ๓. รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภาพ สังเกต ส ารวจ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินสภาพจริง 

แบบตรวจสอบ  
แบบสังเกต   
ส ารวจ สอบถาม  
แบบสัมภาษณ์  
แบบบันทึกข้อมูล 

      1.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.๑ สถานศึกษาในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. 2561 
  7.2 สพป.ยโสธร เขต 2 ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด 

7.๓ สพป.ยโสธร เขต 2 ไดจ้ัดท าคลังระบบสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการ    การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์  และคณะ    

กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น 
การพัฒนาคน การพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ ในองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยกระบวน     
การหลักๆ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ      
การจัดการความรู้ จึงได้จัดท า “การจัดการความรู้(KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)” รวมทั้งการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น าเอาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มาถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
บุคลากร กลุ่ม องค์กร และระหว่างองค์กรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนท า
ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการท างานขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
อันน าไปสู่การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
องค์กรคุณภาพต่อไป จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการพัฒนาให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ขอบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  2.2 เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่าง
องค์กร 
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  2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการสรุปองค์ความรู้จาก
การท า KM/PLC และน าไปใช้ในการพัฒนา และน ากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา 
  2.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
  2.5 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) และเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการท างาน 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการพัฒนาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของบุคลากรในส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 90 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่างองค์กร 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะสามารถพัฒนา
ตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีทักษะในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หรือองค์กรที่ประสบผลส าเร็จเกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพข้าราชการในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต 2  
-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์การแห่ง   
การเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) และ      
ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ 
(Professional Learning Community : PLC) 

ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ 
ศรีขันธ์ 

และคณะ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 25,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาหรือองค์กรที่ประสบ
ผลส าเร็จเกี่ยวกับองค์การแห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้  ( Knowledge 
Management : KM) และการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 2 แห่ง คือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สระบุรี และประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับองค์การแห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้  ( Knowledge 
Management : KM) และการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
1. ค่าที่พัก จ านวน 7 คนๆ ละ 
600 บาท จ านวน 2 คืน  
(4 ห้องๆ ละ 1,200) 
2. ค่าอาหารกลางวัน – เย็น 
(วันที่1) (7 x 600) 
3. ค่าอาหารกลางวัน – เย็น 
(วันที่2) (7 x 400) 
4. ค่าอาหารกลางวัน – เย็น 
(วันที่3) (7 x 400) 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
6.ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงาน
ผลโครงการ 

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 

4,200 
 

2,800 
 

2,800 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 

4,200 
 

2,800 
 

2,800 
 

4,000 
1,600 

รวมทั้งสิ้น - 23,400 1,600 25,000 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ร้อยละของบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 
และกา รสร้ า ง ชุ มชนแห่ ง กา ร เ รี ย นรู้ ท า ง วิ ช าชี พ 
(Professional Learning Community : PLC) 
     2. ร้อยละของบุคลากรน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนและองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 
6.4  เชิงคุณภาพ 
     1. บุคลากรมีศักยภาพน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
     2. บุคลากรมีทักษะในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) 

1.ให้บุคลากรด าเนินการกรอก
ข้อมูลในแบบสอบถาม 
2.สรุปผลการพัฒนาของผู้เข้ารับ
การพัฒนาจากแบบสอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 
และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เกิดบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานบรรลุเป้าหมายสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
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กลยุทธท์ี่ 4 
การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่๔  การสร้างโอกาสและลดความความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
                    

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
 

54,100 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 นิเทศติดตามการบริหารจัดการ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่        
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

245,000 - - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

3 ก า ร พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม สื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 5๐,๐๐0 - กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

รวมงบประมาณ 299,100 50,000 -  
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โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 

นักเรียนในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 2 ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์  และคณะ    

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด้าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กนัยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจาก
ระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ มีภารกิจงาน ๔ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๒) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ๓) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และ ๔) การพัฒนาและ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโดยคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อไป   
 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
    ๒.๒  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสังคมให้กับตนเอง 
    ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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    ๒.๔  เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีสัมฤทธิผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับดีเด่น ส่งเข้ารับการพิจารณาในระดับเขตตรวจราชการ Cluster 
    ๒.๕  เพ่ือติดตามประเด็นผลการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ นิเทศ  ติดตาม     
การประเมินผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ๑) สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา  
   ๒) นักเรียน ครูแนะแนว ครูจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครูผู้ดูแล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน  ๑ สาขา 
  ๓) คัดเลือกสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา มีผลการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเข้ารับการพิจารณาในระดับเขตตรวจราชการ Cluster ดังนี้ 
   - ขนาดใหญ่ ระดับประถม/มัธยม จ านวน ๒ โรงเรียน 
   - ขนาดกลาง ระดับประถม/มัธยม จ านวน ๒ โรงเรียน 
   - ขนาดเล็ก ระดับประถม/มัธยม จ านวน ๒ โรงเรียน 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ๑) สถานศึกษาด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ  
  ๒) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาให้ครูจิตวิทยา

ประจ าสถานศึกษา หรือครูผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหัวข้อดังนี้ 
๑.๑ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ค. – ก.ค. ๖๔ 
นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
น.ส.พรลภัส เมฆไชยภักดิ์ 

๑.๒ การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๑.๓ การออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและ
สังคมให้กับตนเอง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นที่เชิงประจักษ์ และครูต้นแบบเข้า    
รับการประกวดและรับรางวัล ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก.ค. – ก.ย. ๖๔ 

นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
น.ส.พรลภัส เมฆไชยภักดิ์ 

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบ 
 
๕. งบประมาณ งบประมาณ ๕๔,๑๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ในสถานศึกษาให้ครูจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา หรือครูผู้ดูแลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ๑. การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.  การส่ ง เ สริ ม พิทั กษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก
นักเรียนในสถานศึกษาและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
๓. การออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ
กิ จกรรม เ พ่ื อ พัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสังคมให้กับ
ตนเอง 
- ค่ าตอบแทนวิทยากร  (๒คนX
๑,๒๐๐บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ/คณะท างาน 
(๒๐๐คนX๖๐บาท) 
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ/
คณะท างาน (๒๐๐คนX๑๒๐บาท) 

๓ - ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 - ค่าสถานที่ (๕,๐๐๐X๑วัน) 

- ค่าอุปกรณ์/เอกสารในการจัด
กิจกรรม ๕,๐๐๐ 
 

 

 

๕,๐๐๐  
๕,๐๐๐ 

 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นที่ เชิง
ประจักษ์ และครูต้นแบบเข้ารับการ
ประกวดและรับรางวัล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาที่มีผลงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครู
ต้นแบบ 
      - ค่าตอบแทนคณะ กรรมการ
ตัดสิน ชุดละ ๕ คน รวม ๒ ชุด  
(๑๐คนX๓๐๐บาท) 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการและคณะท างาน  
(๑๕คนX๖๐บาท) 
      - ค่าอาหาร (๑๕คนX๑๒๐บาท) 

๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐๐ 
 
 

๑,๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  ๕,๔๐๐ ๔๓,๗๐๐ ๕,๐๐๐ ๕๔,๑๐๐ 
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๖. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ เชิงปริมาณ   
     ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา หรือครู
ผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับความรู้และทักษะ เพ่ิมขึ้น
  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
กรอกแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
     ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผล แบบสรุป

รายงานผล 
๖.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ครูจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา หรือครูผู้ดูแล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนส่งแบบ
รายงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบรายงาน 

 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑   ครูจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา หรือครูผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เข้าใจ       
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา และสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม        
  ๗.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๓  สถานศึกษาในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
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โครงการ    นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  และคณะ    

กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด้าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขันกับประเทศในสากล ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ก้าหนดวิสัยทัศน์ ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย ภายในปีการศึกษา ๒๕๖4 จะปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  อย่างเป็น
ระบบโดยได้มุ่งเน้นหลักทั้งสามประการ คือ ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของคนไทย ๒) เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการ
จัดการศึกษาการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจส้าคัญของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องด้าเนินการนิเทศโดย
ใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน ด้าเนินการนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา
จัดท้าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส้าเร็จ เผยแพร่
การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ ผู้รับการ
นิเทศเห็นแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และ
คุณภาพระบบบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก้าหนด ท้างานอย่างเป็นระบบ รับรองด้วยข้อมูลสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่เคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพ ของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยก
ย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

 

  จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2       
จึงจัดท้าโครงการนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ซึ่ง
ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้การพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาที่ต้องด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป เพ่ือให้งาน
บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด้าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด้าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ทั้งการนิเทศในรูปแบบคณะบุคคล 
และรูปแบบการนิเทศ online 

 2.3 เพ่ือค้นหาแนวทางการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงาน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output)  

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการส่งเสริมการนิเทศภายใน 
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

3.1.3 สถานศึกษามีการนิเทศระบบ online ตลอดป ี
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome)  

3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการนิเทศภายใน ร้อยละ 100 
3.2.2 สถานศึกษามีการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร     เขต 
2 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 

3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการนิเทศระบบ online ร้อยละ 100 
 

4. กิจกรรมและการด้าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท้างานเพ่ือก้าหนดจุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ธันวาคม 2563 ถึง 
มกราคม 2564 

น.ส.เพ็ญประภา มีเพียร 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2 จัดท้าแผนนิเทศและสร้าง/พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ
ติดตาม 

ธันวาคม 2563 ถึง 
มกราคม 2564 

3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนนิเทศ
ติดตามและเครื่องมือในการนิเทศ 

ธันวาคม 2563 ถึง 
มกราคม 2564 

4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
4.2 กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม

การด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกโรงเรียน/โครงการ 

4.3 นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ online 

มกราคม 2564 
ถึง 

มีนาคม 2564 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
5.2 กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม

การด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกโรงเรียน/โครงการ 

5.3 นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ online 

พฤษภาคม 2564  
ถึง  

กรกฎาคม 2565 

 

6 สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน มีนาคม และ กันยายน 
2564 

 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

งบประมาณ 245,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที่ 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวมเงิน 
งบ 

ประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ประชุมคณะท้างานเพ่ือก้าหนดจุดเน้น   
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 
2 มื้อ x 30 บาท = 1,800บาท) 
- ค่าอาหาร (30 คน x 120 บาท 
=3,600 บาท) 

1   
 

1,800 
 

3,600 

 5,400 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองแผนนิเทศติดตาม,
เครื่องมือในการนิเทศ และก้าหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 
2 มื้อ x 30 บาท = 4,200 บาท) 
- ค่าอาหาร (70 คน x 120 บาท 
=8,400บาท) 
- ค่าวิทยากร (6x600x1=3,600 บาท) 
- ค่าสถานที่ 3,000 บาท  
- ค่าวัสดุด้าเนินการ 4,280 บาท 
 
 
 
 

2,3  
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

4,200 
 

8,400 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,280 
 
 
 
 
 

24,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที่ 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ รวมเงิน 
งบ 

ประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ครั้งที่ 1 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
4.2 กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศติดตามการด้าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุก
โรงเรียน/โครงการ 

4.3 นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ 
online 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ 
(70x120x11 =92,400 บาท) 

- ค่าวัสดุ 3,920 บาท 

1-2   
 
 
 
 
 
 
 
 

92,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,920 

96,320 

4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ครั้งที่ 2 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
5.2 กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศติดตามการด้าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุก
โรงเรียน/โครงการ 

5.3 นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ 
online 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ (70x120x11 
=92,400 บาท) 

- ค่าวัสดุ 3,920 บาท 

3-4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,920 

96,320 

5 สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 

2 มื้อ x 30 บาท = 4,200 บาท) 
- ค่าอาหาร (70 คน x 120 บาท 

=8,400บาท) 
- ค่าวิทยากร (6x600x1 = 3,600) 
- ค่าสถานที่ 3,000 บาท  
- ค่าวัสดุด้าเนินการ 4,280 บาท 

4  
 
 
 
 
 
 

 
4,200 

 
8,400 

 
3,000 
3,600 

 
 
 
 
 
 
 

4,280 

24,200 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  7,200 221,400 16,400 245,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาใน
สังกัดมีการนิเทศภายในทุก
โรงเรียน 

2. ส่งเสริมให้มีการ
ด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุก
โรงเรียน 

3. สถานศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการนิเทศระบบ online  

 
- การนิเทศติดตาม    
 
 
- การนิเทศติดตาม  
 
 
 
- การนิเทศติดตาม  
 

 
- แบบนิเทศติดตาม 
 
 
- แบบนิเทศติดตาม 
  
 
- แบบนิเทศติดตาม online 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีการ

นิเทศภายใน ทุกโรงเรียน 
2. การด้าเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนอยู่ในระดับดี 

3. สถานศึกษาในสังกัดมีการ
นิเทศระบบ online  

 
- การนิเทศติดตาม    
 
- การนิเทศติดตาม  
 
 
- การนิเทศติดตาม  
 

 
- แบบนิเทศติดตาม 
 
- แบบนิเทศติดตาม 
 
 
- แบบนิเทศติดตาม online 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          7.1 สถานศึกษาด้าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
          7.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด้าเนินงานโครงการ /

กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          7.3 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีสถานศึกษาที่เป็นเลิศด้านการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ    การพัฒนาส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภูริช   รอดวินิจ  และคณะ    

กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด้าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้ก้าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ  ทั้งนี้ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
21 ส่งผลต่อวิถีการด้ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะส้าหรับการออกไปด้ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่  21  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ้าเป็นซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่
จะท้าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว 
 

  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาส่งเสริมสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตลอดจนผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบและ
เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย 
 2.2  เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม   
 2.3  เพ่ือจัดรวบรวมเป็นคลังสื่อ นวัตกรรม วีดิทัศน์ส้าหรับเผยแพร่เ พ่ือเป็นแบบอย่าง 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.4  เพ่ือนิเทศ ติดตาม การผลิตสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงผลผลิต (Output) 
  - ครูผู้สอน/ผู้บริหาร ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 3.2  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  -  ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  -  ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  -  มีคลังสื่อ นวัตกรรม วีดิทัศน์ที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ 
  -  โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. วิธีด้าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่1  
เสนอโครงการ 
 

***            

กิจกรรมที ่2 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
 

   ***         

กิจกรรมที ่3 
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 

   ***         

กิจกรรมที ่4   
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 
 

    *** ***       

กิจกรรมที ่5  
นิเทศ ติดตาม ก้ากับ ดูแล 
 

     ***       

กิจกรรมที ่6 ประเมินผล 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

      ***      
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5. งบประมาณรายจ่าย  จ้านวน   50,000.- บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่ 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการ

ด้าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คนx30 บาทx1 มื้อ)   600.-
บาท 
 - ค่าชดเชยน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับ   
   คณะกรรมการ   2,000.-บาท 

1  2,600  2,600 

2 กิจกรรมที ่2 จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 1วัน  
   - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 80 คน (80 คน x 120 
บาท x30x 1วัน)    12,000.- บาท 
   -  ค่าวิทยากร     3,400.-บาท 
   - ค่าชดเชยน้้ามันเชื้อเพลิง/ค่าท่ีพัก
ส้าหรับวิทยากร 2,000.-บาท 

2 3,400 14,000 
 

 17,400 

3 กิจกรรมที ่ 3  การจัดเก็บข้อมูล
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
แบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
   - ค่าชดเชยน้้ามันเชื้อเพลิง                                        
     10,000.-บาท 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง       10,000.-บาท 

2  20,000  20,000 

4 กิจกรรมที ่4  นิเทศ ติดตาม ผลการ
ด้าเนินงาน 

2,3  10,000  10,000 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 รวม 50,000.- 
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6. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

2. ร้อยละความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริม การผลิต สื่อ นวัตกรรม 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ผลงาน  แบบประเมิน 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  7.1 ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  7.2 ครูได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ  
  7.3 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 3 จัดรวบรวมผลงานเพ่ือเป็นคลัง
สื่อ นวัตกรรม ส้าหรับเผยแพร่ และเป็นแนวทางในการน้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
  7.4  ครไูด้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กลยุทธท์ี่ 5 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที ่5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                            

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

1 การสร้างจิตส านึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

20,000 - - กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
อาคารสถานที่ “สพป.ยโสธร 
เขต 2 ส านักงานน่าอยู่ ขยะสี
เขียว และสะอาด” 

130,000 - - กลุม่อ านวยการ 

รวมงบประมาณ 150,000 - -  
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โครงการ    การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางขวัญจิตต์   อังกระโทก  และคณะ    

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

  ในสภาพปัจจุบัน  ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ยังขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงจ ากัด  จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรค 
ปัญหา ดังนั้นการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะต่อสาธารณชนทั่วไป  และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี
คุณภาพจาการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 12 เพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม  
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่
มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน จึงมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและ
ความรู่ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง “เลือก ใช้ 
ลด” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตร 
  2.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ขยะ
พลาสติกตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์ 
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  3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการท าคลิป VDO ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  4.  เพ่ือพัฒนาส านักงาน (สีเขียว) เน้นการเลือกซ้ือ เลือกใช้ และลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า 
  5.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสะอาดร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากขยะ มลพิษ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1.  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน  182 โรงเรียน  1 สาขา 
 2.  คัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และจัดท าแผนการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอ่ืนได้  จ านวน  6  โรงเรียน ดังนี้ 
       2.1  ขนาดกลาง  จ านวน 3  โรงเรียน ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2 
       2.2  ขนาดเล็ก    จ านวน 3  โรงเรียน ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2 
 

 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
 1.  สถานศึกษาและส านักงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
สถานศึกษา 
 2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่นการจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ 
 3. สถานศึกษาและส านักงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย 
น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 
 

4.  กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์   

จะเข้าร่วมโครงการโดยจัดกิจกรรม 3 ข้อ ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
รวมถึง “เลือก ใช้ ลด”วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตร 
2. จัดท าแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลด
ขยะ ขยะพลาสติกตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์ 
3. ผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการท าคลิป VDO   
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

กรกฎาคม 2564 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
และคณะ 

2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสะอาดร่มรื่นเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมปราศจากขยะ มลพิษ 

สิงหาคม  2564 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
และคณะ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารโรงเรียนที่
ส่งเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 กิจกรรม แยกเป็น 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามเอกสารการ
ประเมินที่โรงเรียนส่งมา คัดไว้ขนาดละ  
3 โรงเรียน รวมเป็น 6 โรงเรียน 

สิงหาคม 2564 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คณะกรรมการออกประเมิน เชิ งประจักษ์

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารประเมิน 
ทั้ง  
6 โรงเรียน 

สิงหาคม 2564 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
และคณะ 

5. ประกาศผลโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สิ่ งแวดล้อม และจัดท า
แผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแบบอย่าง
ให้โรงเรียนอ่ืนได้ จ านวน  6 โรงเรียน 

สิงหาคม 2564 นางขวัญจิตต์ อังกระโทก 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ   จ านวน  20,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4   4,000 4,000 

2. เงินรางวัล โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม  และจัดท าแผนการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแบบอย่างให้
โรงเรียนอ่ืนได้ จ านวน 6  โรงเรียน 

4 12,000   12,000 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
เอกสาร คดัเลือกโรงเรียนที่เป็น
แบบอย่างด้านการจัดการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
จ านวน  6 คน ๆละ 300  บาท  
เป็นเงิน  1,800 บาท 

4 1,800   1,800 

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถยนต์ราชการ) 4  2,000  2,000 
5. ค่าเกียรติบัตร 4   200 200 

รวม  13,800 2,000 4,200 20,000 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีวัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1  เชิงปริมาณ 
1.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.  ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่นการจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัด
นิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ 
3. ร้อยละ 100 สถานศึกษาและส านักงานมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย 
น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล  

 
สังเกต 
 
ประเมินเอกสารและ 
สภาพจริง 
 
 
ประเมินสภาพจริง 

 
แบบสังเกต 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1.  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตส านึก  
     เลือกใช้ วัสดุ  อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  ส านักงานมีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นปราศจาก 
     ขยะมลพิษ 
3.  โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน 
    สิ่งแวดล้อม 
4.  โรงเรียนในสังกัดมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น  
     ปราศจากขยะมลพิษ 

 
สังเกต 
 
สังเกต 
 
ประเมินเอกสารและ 
สภาพจริง 
ประเมินสภาพจริง 

 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 

 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง “เลือก ใช้ ลด” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตร 
  2.  โรงเรียนจัดท าแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ขยะพลาสติกตามสมรรถนะกับ
การอนุรักษ ์
  3.  โรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการท าคลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  4.  ส านักงานได้พัฒนา (สีเขียว) เน้นการเลือกซื้อ เลือกใช้ และลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า 
  5.  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน สะอาดร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากขยะ มลพิษ 
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โครงการ    ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
“สพป.ยโสธร เขต 2 ส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียว และสะอาด” 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส่วนราชการที่มีการจัดภูมิทัศน์ 
สวยงาม และมีการปรับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง               
ที่บุคลากรในส านักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์       
ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน สามารถอ านวยความสะดวกได้ตามมาตรฐาน
ส านักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ  

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานท่ีมี 

สภาพแวดล้อมสวยงามและปลอดขยะ  
2.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ 

ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ในการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
  2.3  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
  2.4  เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทุกคนในส านักงาน 

2.5  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนในส านักงาน  
2.6  เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100 

 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นส านักงาน 
ทีมี่ความสวยงาม มีการปรับปรุง พัฒนาให้สวยงามอยู่เสมอ  
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                2) อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2  ได้รับการดูแล รักษา ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความม่ันคง แข็งแรงใช้งานได้ร้อยละ 100 

      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  สามารถบริหารจัดการขยะได้  
ข้าราชการทุกระดับในส านักงานและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 100 มีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด  
 

3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียว 

และสะอาด  
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ 

พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่  

1.1 ศึกษาข้อมูล/ วางแผนด าเนินการ 
 

 
 

ตุลาคม 2563 
–  

กันยายน 2564 

 
 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 

1.2 ขออนุมัติการด าเนินการ 
1.3 ประสานกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
1.4 ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่  
1.5 สรุป รายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
2.1 จัดท าป้ายท าเนียบผู้บริหาร  ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  บริเวณหน้า
อ า ค า ร ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษายโสธร เขต 2   

 
 

ตุลาคม 2563 
–  

กันยายน 2564 

 
 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 2.2 จัดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   
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5. งบประมาณ งบประมาณ   130,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
1. ศึกษาข้อมูล/ วางแผน

ด าเนินการ 
1 - 4 - - - - 

2. ขออนุมัติด าเนินการ 1 - 4 - - - - 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 1 - 4 - - - - 
4 ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานให้น่าดู  
น่าอยู่  

1 - 4 - - 100,000 100,000 

5. ประเมิน สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1 - 4 - - - - 

กิจกรรมที ่2  ปรับปรุงสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
1. ขออนุมัติด าเนินการ 

1.1  จัดท าป้ายท าเนียบ
ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
บริเวณหน้าอาคารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2   
1.2  จัดป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2   

1 - 4   30,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น - - 130,000 130,000 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      - ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่ได้รับการดูแลรักษาให้มีสภาพ
การใช้งานและมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
      - ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ มี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

การสังเกต 
 

แบบประเมิน 
 

6.2  เชิงคุณภาพ   
       - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข       
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก  มีบรรยากาศที่เป็นกันเองมีความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

   - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  องค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจ ในระบบการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม  ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ท าให้เกิด
การมีส่วนร่วม  เกิดประสานงานที่ดี ให้ความร่วมมือ ระบบงานเกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

การสังเกต 
 

แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สะอาด ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ 
  7.2 บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เป็นที่พักผ่อนของ
บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
  7.3 สภาพอาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีความมั่นคง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งานร้อยละ 100 

7.4 บุคลากรในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร   
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
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กลยุทธท์ี่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                            

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

44,600 - - กลุ่มอ านวยการ 

2 ประชุมรับมอบนโยบายการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษา 

122,400 - - กลุ่มอ านวยการ 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะม า ณ     
พ.ศ.2564 

35,000 - - กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4 ประชุมรับมอบนโยบายการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ ขั บ เ ค ลื่ อ น
การศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร 
เขต 2 

100,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

5 การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้
ด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ส าหรับสถานศึกษา 

80,000 - - กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

6 เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพด้ านการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

35,000 - - หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
กา รศึ กษ า เ พ่ื อก า รบ ริ ห า ร
จัดการ(Big Data) ปีการศึกษา 
2564 

80,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

8 พัฒนาขับ เคลื่ อนระบบการ
ควบ คุ มภ าย ใน เ พ่ื อ พั ฒน า
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 

- - - กลุ่มอ านวยการ 
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กลยุทธ์ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
                    

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. หน่วยงานอ่ืน 

9 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส า ห รั บข้ า ร าชก า รครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา (Digital 
Literacy) 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

10 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

11 เ พ่ิมประสิทธิ ภาพการจัดตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ง บ ล ง ทุ น             
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

86,000 - - กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 รวมงบประมาณ 783,000 - -  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

(6 กลยุทธ์) 3,735,750 200,000 10,000 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย  
แนวปฏิบัติ และมาตรฐานในการด าเนินงาน  รวมทั้งการควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 
จะต้องพบปะบุคลากรในสังกัด เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างาน
ร่วมกัน 
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือรับทราบ
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับรวมทั้ง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและส่งเสริมการมี    
ส่วนร่วมในองค์กร 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม  220  คน ได้ประชุมสัมมนาร่วมกัน 
  2.2 เพ่ือแจ้งนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด 
  2.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และมีความมั่นใจใน     
การปฏิบัติงาน 

2.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง ชื่นยม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      - ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย 
         1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   จ านวน    182  คน 
         2. บุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต 2    จ านวน     38   คน  

           รวมทั้งสิ้น   220  คน 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หน้า ๑๘๖ 

 

 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ การพัฒนาคุณภาพ      
และมาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ด้านกฎหมาย             
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผล และถือปฏิบัติอย่างจริงจังได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล        
ในการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  

1.1 ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ 2  พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
1.2 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 3 พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 

และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 

1.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/
หน่วยและศึกษานิเทศก์ 

5  พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
 
5. งบประมาณ งบประมาณ 44,600 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ขออนุมัติการด าเนินงานตาม

โครงการขออนุมัติการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1 - - - - 

2. จัดท าเอกสารประกอบ 
การประชุม 

1 - - - - 

3. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/
หน่วยและศึกษานิเทศก์ 

1 - - - - 

 3.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 215 คน  
เช้า/บ่าย เบรคละ 30 บาท  

1 - 13,200 - 13,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 3.2 ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 215 คน 
(220 x 120) 

1 - 26,400 - 26,400 

 3.3 ค่าสถานที่ส าหรับจัด
ประชุมสัมมนา 

1 - 5,000 - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - 44,600 - 44,600 
 
 

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
     1.   ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 215 คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
รับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทุกคน 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2  เชิงคุณภาพ   
     1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา  มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และได้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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โครงการ    ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน 
ภารกิจทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย        
แนวปฏิบัติ และมาตรฐานในการด าเนินงาน  รวมทั้งการควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 
จะต้องพบปะบุคลากรในสังกัด เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างาน
ร่วมกัน 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย   และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ซ่ึงนับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียน
และกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือแจ้งนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย และบุคลากรในสังกัด  ได้ทราบและถือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
 2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกั บ             
การปฏิบัติงาน 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ๑) ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ในสังกัด จ านวน 6 ครั้ง ต่อปี 
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 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2 
             ๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต  2   
             ๓) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  

1.1 ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ 9  พฤศจิกายน 2563 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
1.2 แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ก่อนด าเนินการประชุม 7 

วัน 
นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 

และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 

1.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระใน
การประชุม 

ก่อนจัดท า 
ระเบียบวาระการประชุม 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
1.4 ประสานสถานที่ประชุม อาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม 
ก่อนการประชุม 5 วัน นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 

และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 

1.5 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
1.6 ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประชุมทุกสองเดือน 

 
นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 

และคณะ 
กลุ่มอ านวยการ 

1.7 จัดท ารายงานการประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุม นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ   122,400  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ขออนุมัติการด าเนินงานตาม

โครงการ 
1 - - - - 

2. แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุม
ทราบ 

1 - 4 - - - - 

3. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนด
เนื้อหาสาระในการประชุม 

1 - 4 - - - - 

4 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนด
เนื้อหาสาระในการประชุม 

1 - 4 - - - - 

 4.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๒๒๐ คน  
x 30 บาท x 6 ครั้ง 

1 - 4 - 39,600 - 39,600 

 4.2 ค่าอาหาร ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๒๐ 
คน x 120 บาท  
x 2 ครั้ง 

1 - 4 - 52,800 - 52,800 

5 จัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 - 4 - - 30,000 30,000 

6. ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

1 - 4 - - - - 

7. จัดท ารายงานการประชุม 1 - 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 92,400 30,000 122,400 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
     ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 220 คน มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบ
แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายสู่การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ติดตามผล 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ   
       ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ 
และสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในภารกิจประจ าและภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ติดตามผล แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ  สามารถน านโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการส าคัญ รวมทั้งผลการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 

7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาทางแก้ไข 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หน้า ๑๙๒ 

 

โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง  และคณะ    

กลุม่นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเร่งรัด
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้ด าเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มุ่งเน้นการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีนโยบายหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทาง การศึกษา  5) ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 
 

  ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ให้ตอบ  
สนองนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย ศูนย์วิชาการต่างๆเพ่ือ
รองรับการกระจายอ านาจตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหาร
การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการบริหารเพ่ือน านโยบาย สู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้นของหน่วยงานต้น
สังกัดและในบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จึงจัดท าโครงการ :เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการศึกษา    
ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  2.3 เพ่ือให้ สพป.ยโสธร เขต 2 และสถานศึกษามีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ า  
ปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
  2.4 เพ่ือให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนองกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเกิดความโปร่งใส คุ้มค่า 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน  19  คน 
  3.1.2 ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
40  คน 
  3.1.3 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564  จ านวน   70  เล่ม  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.2.1  สพป.ยโสธร เขต 2 /สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3.2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและ
น านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  3.2.3  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ยโสธร 
เขต 2 สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ 
แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือชี้แจงทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล/ประชุมยกร่างเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

1.3 ปรับปรุงแก้ไข ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

1.4 จัดพิมพ์/เผยแพร่ ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 
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(ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

2.1 บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เมษายน 2564 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

2.2 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการเสร็จ
แล้วและยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ  
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ทราบ 

เมษายน 2564 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

2.3 บันทึกแจ้งเวียนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

พฤษภาคม 2564 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

 
 
5. งบประมาณ งบประมาณ 35,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ 
และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ชี้ แ จ ง ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(29 x 120) + (29 x 60) 

1 - 5,220 - 5,220 

1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล/ประชุม  
ยกร่ า ง เอกสารแผนปฏิบั ติ   
การประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

1 - 7,200 - 7,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.3 จั ดซื้ อ วั ส ดุ เ พ่ื อท า เ อกสา ร

รู ป เ ล่ ม เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ย ก ร่ า ง
แผน ปฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะจ า ปี /
คณะกรรมการศึ กษาธิการ
จังหวัดยโสธร และเผยแพร่
แผนปฏิบัติการสู่สถานศึกษา 

1 - - 7,580 7,580 

1.4 จัดจ้างท ารูปเล่มแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะจ า ปี ง บป ร ะม า ณ     
พ.ศ.2564 

1 - - 15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
2.1 บันทึกแจ้งเวียนเกี่ยวกับการ

ด า เ นิ น กา รตามแผน งาน /
โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

3 - - - - 

2.2 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได้
ด าเนินการเสร็จแล้วและยัง
ไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือเสนอ  
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ทราบ 

3 - - - - 

2.3 บันทึกแจ้ ง เวี ยน เ ร่ งรั ดการ
เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะม า ณ ต า ม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

3 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 12,420 22,580 35,000 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/กลุ่มงาน สพป.ยโสธร เขต 2        
มีกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ.2564 น าสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ร้อยละ 100 ของโครงการ สพป.ยโสธร เขต 2 ตอบสนอง
กลยุทธ์และจุดเน้น สพฐ. 

-ประเมินผล -แบบประเมินผล 
-แบบรายงานผล 

ร้อยละ 98 ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด 

-ประเมินผล/รายงาน -แบบประเมินผล/รายงาน 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจใน
นโยบายและสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดท าแผนและ
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การจัดท าแผน/  
การเขียนโครงการ 

-แบบประเมินผล 
-แบบการเขียนโครงการ 

ร้อยละ 97 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการ
บริการการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ -แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
การประถมศึกษายโสธร เขต 2 มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ร่วมท าและสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
  7.2 สพป.ยโสธร เขต 2 /สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหาร
จัดการโครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 
  7.3 โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต 2 และสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   7.4 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและสามารถน า     
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่มีผลการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการ    ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 

สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง  และคณะ    

กลุม่นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และมาตรฐานในการด าเนินงาน รวมทั้งการควบคุมและติดตามก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม       
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 
จะต้องพบปะบคุลากรในสังกัด เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างาน
ร่วมกัน 
 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย
และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไป
ขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการประชุม  พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็น
ปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือแจ้งนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ได้ทราบและถือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
 2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับ             
การปฏิบัติงาน 
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๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
           ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ
ครแูละบุคลากรในสังกัด  รวมจ านวน  1,735  คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2 
             ๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต  2   
             ๓) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 

 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

2. ประชุมคณะท างานฯ ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

3. ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร    
เขต 2 

ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

4. สรุปผลการจัดท าโครงการ ธันวาคม 2563 โสภิตวลัย  เบ้าทอง 
และคณะ 

  
 

5. งบประมาณ งบประมาณ  100,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา  
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 1 - - - - 
2. ประชุมคณะท างานฯ  

-ค่าอาหารว่ า งและเครื่ องดื่ ม 
คณะท างาน 28 คน ๆ ละ 30 
บาท จ านวน  2  มื้อ เป็นเงิน 
-ค่าอาหารกลางวัน คณะท างาน 
28 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน  
1  มื้อ เป็นเงิน 

1  
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

1,680 
 
 

3,360 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

1,680 
 
 

3,360 
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 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา (ต่อ) 
3. ป ร ะ ชุ ม รั บ ม อ บ น โ ย บ า ย        

การปฏิบัติ งานเ พ่ือขับเคลื่อน
การศึกษา  
จุดประชุมที่ 1 อ าเภอกุดชุม 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มปร ะชุ ม  471  คน 
คณะท างาน 15 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
486 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 
บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะท างาน 15 คน ๆ ละ 120 
บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
600 จ านวน 3 ชั่วโมง 
- ค่าห้องประชุมวันละ 5,000 
จ านวน  1  วัน 
จุดประชุมที่ 2 อ าเภอทรายมูล 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มปร ะชุ ม  180  คน 
คณะท างาน 15 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
195 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 
บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะท างาน 15 คน ๆ ละ 120 
บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
600 จ านวน 3 ชั่วโมง 
- ค่ าน้ า มั น เ ชื้ อ เพลิ ง ส าห รั บ
คณะท างาน จ านวน 1 คัน ๆ ละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 
- ค่าห้องประชุม  

1  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 -  
 

1,800 
 
- 
 
 

 
 
 

- 
 
 
- 
 

1,800 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,580 
 
 

1,800 
 
- 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,850 
 
 

1,800 
 
- 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,580 
 
 

1,800 
 

1,800 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,850 
 
 

1,800 
 

1,800 
 
 

1,000 
3,000 
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 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 จุดประชุมที่ 3 อ าเภอไทยเจริญ 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม  190  คน 
คณะท างาน 15 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
205 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 
บาท เป็นเงิน 
- ค่ าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะท างาน 15 คน ๆ ละ 120 
บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
600 จ านวน 3 ชั่วโมง 
- ค่ าน้ า มั น เ ชื้ อ เพลิ ง ส าห รั บ
คณะท างาน จ านวน 1 คัน ๆ ละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 
- ค่าห้องประชุม 
จุดประชุมที่ 4 อ าเภอป่าติ้ว 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม  237  คน 
คณะท างาน 15 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
252 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 
บาท เป็นเงิน 
- ค่ าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะท างาน 15 คน ๆ ละ 120 
บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
600 จ านวน 3 ชั่วโมง 
- ค่ าน้ า มั น เ ชื้ อ เพลิ ง ส าห รั บ
คณะท างาน จ านวน 1 คัน ๆ ละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 
- ค่าห้องประชุม 

1  
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

1,800 
  
 

- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

1,800 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

6,150 
 
 

1,800 
 
- 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 
 

7,560 
 
 

1,800 
 
- 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

6,150 
 
 

1,800 
 

1,800 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 
 

7,560 
 
 

1,800 
 

1,800 
 
 

1,000 
3,000 
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 (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 จุดประชุมที่ 5 อ าเภอเลิงกนทา 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม  629  คน 
คณะท างาน 15 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
644 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 
บาท เป็นเงิน 
- ค่ าอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะท างาน 15 คน ๆ ละ 120 
บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 
600 จ านวน 3 ชั่วโมง 
- ค่ าน้ า มั น เ ชื้ อ เพลิ ง ส าห รั บ
คณะท างาน จ านวน 1 คัน ๆ ละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 
- ค่าห้องประชุม จ านวน 1 วัน 

  
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

1,800 
  
 

- 
- 

 
 
 
 
 

19,320 
 
 

1,800 
 
- 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

19,320 
 
 

1,800 
 

1,800 
 
 

1,000 
3,000 

4. สรุปผลการจัดท าโครงการ/จัดท า
เอกสารแจกที่ประชุม 
- ค่าวัสดุส านักงาน 

2  
 
- 

  
 
 - 

 
 

2,500 

 
 

2,500 
รวมทั้งสิ้น 9,000 88,500 2,500 100,000 

  
  

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
       ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1,735 คน มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบ
แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายสู่การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คิด
เป็นร้อยละ 100 

ติดตามผล 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ   
       ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และ
สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในภารกิจประจ าและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ติดตามผล แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ สามารถน านโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการส าคัญ รวมทั้งผลการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 

7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาทางแก้ไข 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส าหรับสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่  4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววันเพ็ญ   อ่อนแก้ว  และคณะ    

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากกระบวนการจัดหาพัสดุ ตลอดจนการน ารายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบันทึกใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากที่จะท าให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าเร็จตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ได้ และสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดหาพัสดุครั้งนั้นได้
อย่างรวดเร็ว โดยในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่าง ๆ จ านวนมาก ยังมีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดหาพัสดุในแต่ละวิธีว่ามีวิธีด าเนินการอย่างไร จึงจะชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และจะต้องน าข้อมูลการจัดหาพัสดุบันทึกลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่างไร จึงจะถูกต้อง และสามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัญหา
หลักที่พบเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุของสถานศึกษานั้น ส่วนมากเป็นปัญหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการ
พัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาต่างๆ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และไม่สามารถใช้ไประโยชน์จากการจัดหาพัสดุได้ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประสบ
ความส าเร็จตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ได้ 
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  ๒.๒  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจในการน ารายละเอียดข้อมูล   
การจัดซื้อจัดจ้างบันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
  ๒.๓  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน   ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอน
ของการจัดหาพัสดุตามระเบียบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                ๓.1.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จ านวน  ๑๘2  โรงเรียน  
                          ๓.1.๒ ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน     
ค่าซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  จ านวน   1๐  โรงเรียน 
  
  ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
                           ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย  
ระเบียบ  เกี่ยวกับการจัดท าแผนการซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดหาพัสดุ งบด าเนินงาน งบลงทุน  และปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง     

๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ 
 

1.1 จัดท าโครงการและวางแผนด าเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม 2563 น.ส.วันเพ็ญ,นางแก้ว,  
และนายเฉลิมพล 

กิจกรรมที่ 2  จัดการอบรม 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจัดอบรมการ

เพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ด้านการจัดท า
แผนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับสถานศึกษา และ
ประเมินผลการอบรม 
 

มีนาคม –  กรกฎาคม 
2564 

น.ส.วันเพ็ญ,นางแก้ว,  
และนายเฉลิมพล 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 
3.1 ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 

ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน ค่า
ซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  จ านวน   1๐  
โรงเรียน 
 

มกราคม –  สิงหาคม 
2564 

น.ส.วันเพ็ญ,นางแก้ว,  
และนายเฉลิมพล 
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5. งบประมาณงบประมาณ จ านวน 80,000บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ )แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 
 
 
 
 
 

2 

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม 
ค่ าอาหาร/อาหารว่ า งแล ะ
เครื่องดื่ม คณะท างานและ 
ผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ 2 คนๆ 
ละ ๑8๐ บาท  
ครั้งที่ ๑  จ านวน 190 คน 
ครั้งที่ ๒  จ านวน 194 คน  
ค่าวัสดุ 
 
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม 
ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับ
งบประมาณ ประเภทงบลงทุน 
และงบด าเนินงาน ค่าซ่อมแซม
และสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  จ านวน   
1๐  โรงเรียน 
 

 
2, 4 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

34,200 
34,920 

 
 
 

5,880 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 

34,200 
34,920 
5,0000 

 
 

5,880 
 

              รวมทั้งสิ้น   75,000 5,000 80,000 
 

๖.  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1.  โรงเรียนในสังกัดส่งหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วและ
ทันตามก าหนดเวลา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ท าให้การจัดท า
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง   

 
- สังเกต                                   
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
- สังเกต                                
- สอบถาม                             
- ตรวจสอบเอกสาร  

 
การส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ได้
อย่างรวดเร็ว 
 
 
การส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ถูกต้องตามระเบียบ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าไปปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการเบิกจ่าย   
ท าให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้อง 

๓.  ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
และผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่  4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอนุชิตา   ภาระเวช    

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป ท าให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการบริหารงาน
การเงิน การบัญชีและการพัสดุในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี เพ่ือป้องกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้
ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ในการสอบทาน ทบทวนและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ว่าด าเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหารงบประมาณ แผนงาน และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จึงก าหนดให้มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือมั่นใจว่าสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  2.2  เพ่ือทราบว่าระบบการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจมีความ
เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  2.3  เพ่ือทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ มติ  
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีทางราชการก าหนด 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       1)  ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
   - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ จ านวน 17 แห่ง 
   - ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
      อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. จ านวน 6 แห่ง 
        - ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาที่มีผลการประเมินด้านการปฏบิัติงานด้านการเงิน  
      การบัญช ีและพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับปรบัปรุง จ านวน 2 แห่ง 
   - ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการตามนโยบายคณะรัฐมนตรี  
จ านวน 183 แห่ง (สพป. และสถานศึกษา) 
       2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
  3.2.1 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  3.2.2  ระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ 
เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
  3.2.3  การปฏิบัติงานของสถานศึกษาหน่วยรับตรวจเป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
กฎหมาย ระเบียบ มติ และข้อบังคับที่ทางราชการก าหนด 
  3.2.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบภายใน 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ 

1.1 จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบภายใน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 นางอนุชิตา  ภาระเวช 
1.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง ขอบเขตการตรวจสอบ

คณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
มกราคม 2564  

กิจกรรมที่ 2  เข้ารับการอบรมพัฒนา 
2.1 เข้ารับการอบรมแนวทางการตรวจสอบฯ 

ประจ าปี (สพฐ.) (2 ครั้ง) 
มกราคม 2564 นางอนุชิตา  ภาระเวช 

2.2 อบรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

มีนาคม – เมษายน 
2564 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 

กิจกรรมที่ 3  การตรวจสอบภายใน 
3.1 3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ

บัญชี และพัสดุ สถานศึกษา จ านวน 17 แห่ง 
มกราคม - กรกฎาคม 

2564 
นางอนุชิตา  ภาระเวช 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

3.2 ตรวจสอบการด าเนินการโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ สถานศึกษา 
จ านวน 6 แห่ง 

มกราคม – มีนาคม  
2564 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 

3.3 ติดตามตรวจสอบสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ใน
ระดับปรับปรุง จ านวน 2 แห่ง 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 นางอนุชิตา  ภาระเวช 

กิจกรรมที่ 4  การตรวจสอบตามนโยบาย 
4.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วน

ราชการ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางอนุชิตา  ภาระเวช 

กิจกรรมที่ 5  การสังเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน เมษายน 2564 นางอนุชิตา  ภาระเวช 
5.2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน กันยายน 2564 นางอนุชิตา  ภาระเวช 

กิจกรรมที่ 6  การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กันยายน 2564 นางอนุชิตา  ภาระเวช 

 
5. งบประมาณ  งบประมาณ  จ านวน  35,000  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  

1.1 จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบภายใน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ 1/2 

วัน 
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 38 คนx 30 บาท) 

 
1 
2 

  
 

1,140 

 
11,360 

12,500 

2 กิจกรรมที่  2 การพัฒนา 
2.1) เข้ารับการอบรมแนวทางการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปี (สพฐ.) 2  
ครั้ง 2.2) อบรมพัฒนาความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (สมาคมนัก
บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย) 2 วัน  
(ใช้งบประจ า) 

 
1, 4 

 
2 

 - 
 
 
- 

 - 
 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบ

ภายใน สถานศึกษาในสังกัด 
25 แห่ง  
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ตสน.เขต+         
รองฯ ผอ.เขต + พนักงานขับ
รถ กิจกรรมที่ 3.1-3.3             
(3 คน x120บาทx25วัน) 
2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ราชการ 25 วัน  
(300 บาท x 25 วัน) 
3) ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
เครือข่าย ตรวจสอบกิจกรรมที่ 
3.1 จ านวน 34 คน 
(34x120) 
4) ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
เครือข่าย กิจกรรมที่ 3.2 
จ านวน 12 คน (12x120) 
5) ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
เครือข่าย กิจกรรมที่ 3.3 
จ านวน 4 คน (4x120) 

2-4   
 
 

9,000 
 
 
 

7,500 
 

 
4,080 

 
 

1,440 
 
 

480 
 
 

 22,500 

4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ราชการฯ จ านวน 183 แห่ง 

1-4 - - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 
วิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผล
การตรวจสอบภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 
6 เดือน 12 เดือน) 

2,4 - - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 
จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4 - - - - 
 

รวมทั้งสิ้น  23,640 11,360 35,000 
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6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและหรือ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- ตรวจสอบเอกสารการ
ปฏิบัติงาน  
- การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- กระดาษท าการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจได้รับ
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเครือข่าย และหน่วยรับตรวจใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบเอกสารการ
ปฏิบัติงาน  
- การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- กระดาษท าการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  7.2 ระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ 
เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  7.3 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย      
วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ มติ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องที่ทางราชการก าหนด  
   7.4 หน่วยรับตรวจใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
  7.5 ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
  7.6 ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการ    พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ 
     (Big Data) ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่  4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  และคณะ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาในเกือบทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ธุรกิจ ด้านสาธารณสุข   ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
หน่วยงานส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการในองค์กร อีกทั้งเพ่ิม
ระดับความส าคัญมากขึ้นเพ่ือวางแผนกลยุทธ์หาความได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงเป็นช่องทางส าหรับเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรมาขึ้นด้วย 
  ในส่วนด้านการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศมีบทบาทส าคัญเป็นเครื่องมือหลักและเครื่องมือ
สนับสนุนที่ต้องจัดหาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบริหารงานทั่วไป 
๒) ด้านบริหารงานบุคคล ๓) ด้านบริหารงบประมาณ ๔) ด้านบริหารงานวิชาการ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศมา
ช่วยในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมด 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้รับบริการ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
๒.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด สามารถ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบบริหารสถานศึกษาและโปรแกรมต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ในการบริหารจัดการศึกษา 
การคาดการณ์แนวโน้มทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ต่อไป 
 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output )  
  ๑) บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา โรงเรียนละ ๑ คน ได้รับ        
การพัฒนาความรู้ ทักษะระบบบริหารสถานศึกษาและระบบต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลกลาง เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง       
(B-OBEC) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome ) 
  ๑) บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ตาม
ฐานข้อมูลกลางของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) 
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ส าหรับบุคลากรของสถานศึกษา) 
๑.๑ วางแผนจัดท าโครงการ มกราคม - มีนาคม ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๑.๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและแต่งตั้ง

คณะท างาน 
เมษายน ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๑.๓ ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร/เสนอขอ

อนุมัติการใช้หลักสูตร 
พฤษภาคม ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๑.๔ จัดอบรมตามโครงการตาม กิจกรรมที่ ๑ มิถุนายน ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๑.๕ ด าเนินการจัดท าข้อมูลตรวจสอบสถานศึกษา

น าเข้าข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ สพฐ. 
มิถุนายน ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๑.๖ สรุปสารสนเทศทางการศึกษาและสถิติพ้ืนฐาน       

ทางการศึกษา 
กรกฎาคม ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  (คณะท างานเขียนโปรแกรม) 
๒.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและแต่งตั้ง

คณะท างาน 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๒.๒ จัดประชุมตามโครงการตาม กิจกรรมที่ ๒ เมษายน - กรกฎาคม ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๒.๓ จัดวางระบบโปรแกรม/Application /ทดลองใช้

ระบบ (คณะท างานเขียนโปรแกรม) 
สิงหาคม ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
๒.๔ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน กันยายน ๖๔ นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  

และคณะ 
 

๕. งบประมาณ  งบประมาณ ๘๐,๐๐๐  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้งบประมาณดังนี้ 
. 
ที ่

. 
กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที่ 

(๑,๒,๓,๔) 
เงินงบประมาณ 

 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ 
(Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔”  (ส าหรับบุคลากรของสถานศึกษา) 
๑ วางแผนจัดท าโครงการ ๒ - - - - 
๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและแต่งตั้ง

คณะท างาน 
๓ - - - - 

๓ ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร/เสนอ
ขออนุมัติการใช้หลักสูตร 

๓ - - - - 

๔ จัดอบรมฯ ตาม กิจกรรมที่ ๑  
จ านวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ดังนี้ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
๓.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (๑๘๓ คน X ๓๐ บาท X ๒ ครั้ง) 
๓.๒ ค่าอาหารกลางวัน   
    (๑๘๓ คน X ๑๒๐ บาท) 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐,๙๘๐ 
 

๒๑,๙๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐,๙๘๐ 
 

๒๑,๙๖๐ 
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ส าหรับคณะท างาน 
๓.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (๑๗ คน X ๓๐ บาท X ๒ ครั้ง X ๒ วัน) 
๓.๔ ค่าอาหารกลางวัน   
  (๑๗ คน X ๑๒๐ บาท X ๒ วัน) 
๓.๕ ค่าพาหนะการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒,๐๔๐ 
 

๔,๐๘๐ 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒,๐๔๐ 
 

๔,๐๘๐ 

๕,๐๐๐ 

 ส าหรับวิทยากร 
๓.๖ ค่าตอบแทนวิทยากร 

    (๕ ชัว่โมง X ๖๐๐ บาท X ๒ วนั) 
รายการอื่นๆ           
๓.๗ ค่าเช่าห้องประชุม  
๓.๘ ค่าวัสดุในการจัดประชุม 

  
๖,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๔๔๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 

๔๔๐ 

๕ ด าเนินการจัดท าข้อมูลตรวจสอบ
สถานศึกษาน าเข้าข้อมูล และรายงาน
ข้อมูลให้ สพฐ. 

๔ - - - - 

๖ สรุปสารสนเทศทางการศึกษาและสถิติ
พ้ืนฐานทางการศึกษา จ านวน ๑๐๐ เล่ม   

๔ - - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(คณะท างานเขียนโปรแกรม) 
๗ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและแต่งตั้ง

คณะท างาน 
๒ - - - - 

๘ จัดประชุมตาม กิจกรรมที่ ๒  
จ านวน ๕ วัน ๑๐ คน ดังนี้ 
๗.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (๑๐ คน X ๓๐ บาท X ๒ ครั้ง X ๕ วัน) 
๓.๒ ค่าอาหารกลางวัน   
 (๑๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๕ วัน) 
๓.๕ ค่าพาหนะการเดินทาง 

๓,๔ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 

๙ จัดวางระบบโปรแกรม/Application /
ทดลองใช้ระบบ (คณะท างานเขียน
โปรแกรม) 

๔ - - - - 

๑๐ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ๔ - - - - 
รวมทั้งสิ้น 6,000 66,560 7,440 ๘๐,๐๐๐ 
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๖. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้วัด 
๖.๑ เชิงปริมาณ 

   ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่ครบถ้วน  
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามฐานข้อมูลกลางของ สพฐ.  

 
๑) การรายงานผล              
๒) การประมวลผลข้อมูล   
๓) การรับรองผลจาก 
สพฐ. 

 
๑) ระบบ DMC 

๒) ระบบ B-OBEC 

๓)  ระบบ EMIS 

๔) ระบบอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ  
(Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
น าข้อมูลที่ได้จากระบบ
ตามฐานข้อมูลกลาง มา
พัฒนาระบบ ระบบ Big 

Data ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
ผ่านเว็บไซต์  

 
ระบบ Big Data   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ของ สพป.ยโสธร 
เขต ๒ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศ     
ที่ใช้ในการบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ 
  ๗.๒ ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้ระบบการรายงานข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตาม
ฐานข้อมูลกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ได้ทันตามก าหนดเวลา 

๗.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศตามฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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โครงการ    พัฒนา ขับเคลื่อน ระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ    

กลุม่อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน          
ให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี     อีกทั้ง
ยังช่วยลดความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยตามมาตรา 79 ข้อ 1 หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   พ.ศ.2561  
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ  ผู้ก ากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี)   
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจในระดับส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามแนวนโยบายของหน่วยงานการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับเห็นความส าคัญในการจัดท าระบบการควบคุมภายในตามที่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนดจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร       

เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2.2  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร   เขต 2 
 2.3  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
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๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จ านวน 181 คน 
 2) บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน  56  คน    

3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  และสถานศึกษามีการจัดวางระบบการ 

ควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 ข้อ 1 หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  

1.1 กิจกรรมที่  1  จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    เขต 
2  ปีงบประมาณ 2564 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานการติดตามควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2564 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 2  
1.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

ระบบการควบคุมภายในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการจัด
อบรมระบบควบคุมภายในระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับสถานศึกษา 
2.2 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน แจ้งผู้เข้า
รับการอบรมทราบ 
2.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
ด าเนินการประชุม 

กรกฎาคม-กันยายน 
2564 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 

1.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ระบบการควบคุมภายในระดับโรงเรียน 
3.1 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน แจ้งผู้เข้า
รับการอบรมทราบ 
3.2 เชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้เข้ารับการอบรม 
3.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
ด าเนินการประชุม 

มิถุนายน-กันยายน 
2564 

นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 4 
1.4 กิจกรรมที่ 4 ติดตามการรายงานการควบคุม

ภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 สถานศึกษาใน
สังกัดและจัดท าสรุปผล     การด าเนินงาน 
4.1 ติดตามประเมินผลโครงการ  
4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
4.3 รายงานผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2564 นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
และคณะ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
5. งบประมาณ งบประมาณ   -     บาท  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1  

จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 
- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
การติดตามควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1 – 2     
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. กิจกรรมที่ 2  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ระบบการควบคุมภายในระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับโรงเรียน 
 

3 – 4     

3. กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน 
 

3 – 4     

รวมทั้งสิ้น - - - - 

6. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
      1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด มีระบบควบคุมภายในและน าระบบควบคุมภายในมา
ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      2. ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
      3. ร้อยละ 100 ของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รายงานได้ถูกต้อง
และทันตามก าหนดเวลา 

- การรายงาน
ข้อมูลการ
ติดตามระบบ
ควบคุมภายใน 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน
ครบทุก
โรงเรียนใน
สังกัด 

- การสังเกต 
- การรายงาน
ข้อมูลการ
ควบคุม 
- การตรวจสอบ
การรายงาน 
- แบบติดตาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ   
      1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร     
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบควบคุมภายใน 
และน าระบบควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
      2.  ผู้ เ ข้ า ปร ะชุ มมี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใ จ เ กี่ ย วกั บหลั ก เ กณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
      3. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษา 
ในสังกัด  สามารถรายงานได้ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

     7.1  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ทุกระดับเห็นความส าคัญของการจัดวางระบบควบคุมภายใน และน ามาปฏิบัติ          
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
      7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
การยอมรับด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร และคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สูงขึ้น 
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โครงการ    การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (Digital Literacy) 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่  4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิษณุ  มูลสาร  และคณะ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 
โดยให้ ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้มี
การน า ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ก าลังคนในสังกัด 
ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน าทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างาน
และการให้บริการของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทันสมัย การเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน 
และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคล้องกับ  
กลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Literacy) ขึ้น เพ่ือให้บุคคลากรในสังกัด เป็นผู้มีความ
ความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมที่จะน าความรู้ไปช่วยให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้
ประสบความส าเร็จต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อดี ข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
 ๒.๓ เพ่ือบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นค่าสถิติที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output )  
  ๓.๑.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome ) 
  ๓.๒.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่าน   
การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครบทุกคน 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าหลักสูตร 
๑.๑ จัดท าโครงการฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัชชล แก่นบุบผา 

และคณะ 
๑.๒ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital 
Literacy) 

ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชัชชล แก่นบุบผา 
และคณะ 

๑.๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital 
Literacy) และจัดท าหลักสูตร 

ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่ม DLICT 
และคณะกรรมการ 

๑.๔ ประสานงาน จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (Digital Literacy) 

ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ ๒ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 
๒.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับโรงเรียนน าร่อง มกราคม ๒๕๖๔ นายชัชชล แก่นบุบผา 

และคณะ 
กิจกรรมที่ ๓ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑ ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 

๓.๒ ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ ๒ 
 

มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 
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กิจกรรมที่ ๔ : รายงานผลการด าเนินงาน 
๔.๑ - สรุปรายงานผลการจัดอบรม 

- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ ๕ : ศึกษาดูงาน 
๕.๑ ศึกษาดูงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
สิงหาคม ๒๕๖๔ นายชัชชล แก่นบุบผา 

และคณะ 
 
๕. งบประมาณ  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ). แผนการใช้งบประมาณดังนี้ 
 

.ที ่ .กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่

( ๑,๒,๓,๔) 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมคณะท างาน/
คณะกรรมการ จ านวน ๒ ครั้ง 

๑     

๑.๑ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๕ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๕ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ 
มื้อ) 
- ค่าพาหนะการเดินทาง
คณะท างาน 

  
 
 
 
 
 

๙๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 
 
 

๑,๗๓๐ 

 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ : จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ให้กับโรงเรียนน าร่อง 

๒     

๒.๑ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
ให้กับโรงเรียนน าร่อง  
- โรงเรียนขนาดเล็ก ๑ 
โรงเรียน 
- โรงเรียนขนาดกลาง ๑ 
โรงเรียน 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ ๑ 
โรงเรียน 
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ
ส่วนกลาง 
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กิจกรรมที่ ๓ : จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒     

๓.๑ รุ่นที่ ๑ จ านวน ๑๑๑ คน 
(ตัวแทนโรงเรียน ๙๖ คน ,
คณะท างาน ๑๕ คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๑๑ คน x ๓๐ บาท x ๒ 
มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๑๑ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ 
มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าเช่าห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๒๐๐ 
 

 
 
 

๖,๖๖๐ 
 
 

๑๓,๓๒๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

  

๓.๒ รุ่นที่ ๒ จ านวน ๑๘๙ คน 
(ตัวแทนโรงเรียน ๑๗๔ คน ,
คณะท างาน ๑๕ คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๘๙ คน x ๓๐ บาท x ๒ 
มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๘๙ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ 
มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าเช่าห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๒๐๐ 
 

 
 
 

๖,๑๒๐ 
 
 

๑๒,๒๔๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

  

กิจกรรมที่ ๔ : สรุปผลการจัดอบรม 
ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 

๓     

๔.๑ - ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลจัดท ารายงานผล 
จ านวน ๑ วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๕ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๙๐๐ 
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 - ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๕ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ) 
- ค่าพาหนะการเดินทาง
คณะท างาน 

 
 
 

๑,๘๐๐ 
 
 

๑,๗๓๐ 
กิจกรรมที่ ๕ : ศึกษาดูงาน  ๔     
๕.๑ - ค่าท่ีพัก จ านวน ๑๒ คน คน

ละ ๖๐๐ บาท จ านวน ๑ คืน 
(๑๒ x ๖๐๐ x ๑)  
- อาหารเช้า - กลางวัน - เย็น 
(วันที่ ๑)  
ครบมื้อ วันละ ๖๐๐ บาท 
(๑๒ x ๖๐๐ x ๑) 
- อาหารกลางวัน - เย็น (วันที่ 
๒)ไม่ครบมื้อ วันละ ๔๐๐ 
บาท 
(๑๒ x ๔๐๐ x ๑) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(รถตู้ส านักงานเขตฯ) 
- ค่าวิทยากร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๒๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 
 
 
 

๔,๘๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๗,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น 8,400 91,600  ๑๐๐,๐๐๐ 
 
๖. ดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 

ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้วัด 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
      - ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาที่ เข้ ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่ าน       
การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบทุกคน 

สอบถาม /สังเกต  
/ประเมินสภาพจริง 

แบบสอบถามออนไลน์ 
/การสังเกต 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
       - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการท างาน และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

สอบถาม /สังเกต  
/ประเมินสภาพจริง 

แบบสอบถามออนไลน์ 
/การสังเกต 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๗.๑ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล             
ผ่านการประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบทุกคน 
  ๗.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน และพร้อมที่จะน าความรู้ไปช่วยให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้
ประสบความส าเร็จต่อไป 
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โครงการ    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิษณุ  มูลสาร  และคณะ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 

  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในยุกต์ดิจิทัลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์ กร
หรือแม้แต่ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง  
 

  องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมท าให้
องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
องค์กรสร้างความแข็งแกร่ง เพ่ิมประสิทธิในการบริหารจัดการและบริการน าสู่ธุรกิจยุคใหม่ต่อไป 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความทันสมัย มีความปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลเทคโนโลยี ที่จ าเป็น มีพ้ืนที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นของตนเอง มีความพร้อมที่
จะให้บริการด้านการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาชาติและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของชาติต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี ( Cloud Computing ) ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เอง ( Private Cloud เป็นการใช้งานภายในองค์กร ) ให้มีพ้ืนที่
เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆด้าน ( Big Data ) และให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการ           
( School Cloud Computing ) ในระดับโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมผ่าน
ระบบทางไกล (Conference)  
  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารทางไกลน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน “โครงการ     
การจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนาน”เป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
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๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output )  
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีเครื่องมือและพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
ผ่านระบบเทคโนโลยี ( Cloud Computing ) เป็นการใช้งานภายในองค์กร ( Private Cloud) ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ
ในการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆด้าน ( Big Data ) และให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการ ( School 
Cloud Computing ) ในระดับโรงเรียนอย่างเพียงพออย่างไม่จ ากัดพ้ืนที่ ( Un limit )  
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ มีระบบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารทางไกลส าหรับการบริหารจัดการเช่นการประชุมทางไกล ( Mitting Conference ) ส าหรับการจัด
การศึกษาทางไกลของโรงเรียน ( การศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง) และให้บริการส าหรับการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มี พ้ืนที่จัดท า “ระบบหลักสูตรฝึกอบรมการบริการ
เชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศ” (Proactive Service For Excellence ) และเป็นศูนย์รวมความรู้ผ่านระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ( Digital Learning Plat form )  เป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษาเอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
  ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย ๑ ระบบ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามารถ
น าเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome ) 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ( EIC : Education Information Center ) ที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านความ
ปลอดภัย ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย ( Cloud Computing Technology)  เป็นปัจจุบันและให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน ( Big Data )  
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย ๑ ระบบ สามารถให้บริการด้านการบริหารการศึกษา เช่น การประชุมผ่านระบบทางไกล 
( Conference ) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยี       
การสื่อสารทางไกล น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบัติการจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ( Cloud Computing) ของเขตพื้นที่
การศึกษา 
        ๑.๑ กรอบรูปแบบและแนวทางการด าเนินการ 
              เป็นการวางแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล Storage ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในรูปแบบการพัฒนาเป็นระบบ  Cloud Computing  และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ใช้งาน  
มาพัฒนาระบบ ให้สามารถใช้งานได้ 
          ๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑ ประชุมวางแผนการด าเนินการ (บุคลากรในกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ) 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 

บุคลากรในกลุ่มฯ 
๒ วางโครงสร้างระบบ ( System structure Cloud 

Computing ) 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 

บุคลากรในกลุ่มฯ 
๓ น าเสนอโครงการและรูปแบบโครงสร้างและ

แนวคิดเพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 

บุคลากรในกลุ่มฯ 
๔ จัดท าขอบข่ายและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

ที่จะขอจัดซื้อ (TOR) และขออนุมัติตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 

ธันวาคม  ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 
บุคลากรในกลุ่มฯ 

๕ ขออนุมัติเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช้
งานตามระเบียบ 

มกราคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
บุคลากรในกลุ่มฯ 

๖ ด าเนินการจัดท าตามกิจกรรมโครงการเปิด
ให้บริการตามเป้าหมาย 

มกราคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
บุคลากรในกลุ่มฯ 

๗ สรุปและรายงานผลการประเมิน สิ้นปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

นายพิษณุ  มูลสาร 

 
กิจกรรมที่ ๒ การจัดหาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลของเขตพื้นที่การศึกษา 
        ๑.๑ กรอบด าเนินการ 
               เป็นการหาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานตามวัตถุประสงค์โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบการเช่าให้บริการรายปี ของผู้ให้บริการ ( Technology provider ) และ
ครอบคลุมในการให้บริการ 
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        ๑.๒ ขั้นตอนการด าเนนิการ 
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเด่นของ

ระบบ ในปัจจุบันและอนาคตของผู้ ให้บริการ       
( Technology provider ) คัดเลือกผู้ให้บริการที่
ดีที่สุด 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 

๒.๒ เสนอโครงการผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ธันวาคม  ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเด่นของระบบ ในปัจจุบันและ
คัดเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด เสนอเพ่ือด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

ธันวาคม  ๒๕๖๓ นายพิษณุ  มูลสาร 

๒.๔ ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
๒.๕  สรุปและรายงานผลการประเมิน กันยายน  ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
กิจกรรมที่ ๓ โครงการโรงเรียนน าร่อง “โครงการการจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนาน” 
๑.) การศึกษาทางไกลแบบการจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนาน 

 โครงการการจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนานเป็นการศึกษาที่ผู้สอนและผู้เรียนมีการสอนการเรียนและ 
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันเกิดข้ึนทันที การสอนจะเป็นการสอนสดผ่านเครือข่ายโดยมีการถ่ายทอดเนื้อหา
บทเรียนในทุกรูปแบบ การสอนลักษณะนี้ท าให้ผู้สอนสามารถทราบการตอบสนองของผู้เรียนได้ทันทีเนื่องจาก
ผู้เรียนสามารถถามปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือท ากิจกรรมในระหว่างการเรียนได้ การศึกษาทางไกลใน
ลักษณะนี้แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การประชุมทางไกล โดยการใช้เครือข่ายโทรคมนาคม 
 2. ห้องเรียนเสมือน โดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 การศึกษาทางไกลทั้งในรูปแบบการประชุมทางไกลและห้องเรียนเสมือน จะมีการเชื่อมต่อการสื่อสารใน 
2 รูปแบบคือ 
 1. รูปแบบจุดต่อจุด(point to point) เป็นการสอนโดยการเชื่อมต่อระหว่างจุดผู้สอนไปยังจุดที่ผู้เรียน
นั่งรวมกันอยู่ภายในห้องเรียนเดียว ผู้สอนจะอยู่ภายในห้องที่จัดให้มีอุปกรณ์การสอนและอุปกรณ์โทรคมนาคม
เพ่ือส่งไปยังผู้เรียนเพียงจุดเดียวเท่านั้น ( โดยใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นหลัก ) 
 2. รูปแบบจุดต่อหลายจุด(point to multipoint) เป็นการสอนโดยการเชื่อมต่อระหว่างจุดผู้สอนไปยัง
ที่ผู้เรียนนั่งรวมกันหลายจุด โดยอาจเป็นหลายห้องภายในโรงเรียนเดียวกันหรือหลายห้องเรียนในหลายโรงเรียน 
ก็ได้ ผู้สอนจะอยู่ภายในห้องที่จัดให้มีอุปกรณ์การสอนและอุปกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือไปยังผู้เรียนในที่ต่างๆ 
เหล่านั้น 
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  ๒.) เป้าหมายของโครงการ 
        ๒.๑)  โรงเรียนน าร่องโรงเรียนต้นทางท่ีมีครูตลบชั้นครบวิชาเอก ๑  โรงเรียน 
        ๒.๒)  โรงเรียนน าร่องโรงเรียนต้นทาง ในเครือข่าย ๓ - ๕ กลุ่ม  โรงเรียน 
๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา จัดเก็บข้อมูล 

ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้  สรรหาโรงเรียนที่
สามารถที่จะด าเนินการตามโครงการได้รูปแบบ
ต่างๆ  

พฤศจิกายน. ๒๕๖๓ 
 

นายพิษณุ  มูลสาร 
บุคลากรในกลุ่มฯ 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและจัดท า
หลักสูตร 

มีนาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 

๓ ประชุมวางแผนการด าเนินการ มีนาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
คณะกรรมการฯ 

๔ จัดท าโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารโปรดพิจารณา
อนุมัติ 

มีนาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 

๕ ด าเนินการตามโครงการ 
     - ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ
บุคลากรในโรงเรียน 
     - ประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนต้นทางและ
ปลายทางเพ่ือจัดท าหลักสูตรและวางแผน 
     - จัดกิจกรรมตามที่วางแผน 

 
 

เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 

 
 

นายพิษณุ  มูลสาร 
คณะกรรมการฯ 

๔ การนิเทศติดตามและประเมินผล รอบที่ ๑  
(สิ้นสุดภาคเรียนที่ ๑  

สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
คณะกรรมการฯ 

๕ ประชุมปฏิบัติการ สรุปผล สภาพปัญหา แนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
คณะกรรมการฯ 

๖ ด าเนินการตามโครงการ รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)  ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 
๗ ประชุมปฏิบัติการ สรุปผล สภาพปัญหา         

แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
ธันวาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ  มูลสาร 

 
๘ สรุปและรายงานผลการประเมิน มีนาคม  ๒๕๖๕  คณะกรรมการฯ 
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๕. งบประมาณ  งบประมาณ.  ๑๐๐,๐๐๐ บาท. (ถัวจ่ายทุกรายการ). แผนการใช้งบประมาณดังนี้ 
 

. 
ที ่

. 
กิจกรรม/รายการ 

ไตรมาสที ่
( ๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ  
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑   กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบัติการจัดท า
ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 
( Cloud Computing) ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 - ออกแบบจัดท าโครงสร้างระบบ 
-  จัดซื้อวัสดุในการด าเนินการ 
-  พัฒนาระบบ ทดลองการใช้งาน 

๒ 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
    
 

๓๕,๐๐๐ 

 

รวม    ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมที่ ๒ การจัดหาระบบ

เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
   - ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ข้อดีข้อเด่นของระบบ ในปัจจุบัน
และอนาคตของผู้ให้บริการ         
( Technology provider ) 
คัดเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด 
   - จ้างเหมาการให้บริการระบบ 
Zoom Pro 500  User/Mitting 
Room รายปี  12 เดือนรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  45,800 บาท   

๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๕,๘๐๐ 

  

รวม - - ๔๕,๘๐๐ - ๔๕,๘๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ โครงการโรงเรียน

น าร่อง “การจัดการศึกษา
ทางไกลสื่อสารแบบสองทาง” 

     

 ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
ข้อมูลและจัดท าหลักสูตร ประชุม
วางแผน  
     ๑) ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม 

 
๒ , ๓, ๔ 
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จ านวน ๓๐ คน ๑ วัน  
(  120 x 20 = 3,600) 
     ๒) ค่าอาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม 
จ านวน ๒๐ คน ๑ วัน  
( 60 x 20  = 1,200 ) 
๓.๒ ด าเนินการตามโครงการ 
     ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพื่อสร้างความเข้าใจบุคลากรใน
โรงเรียน 
ต้นทางและปลายทางเพื่อจัดท า
หลักสูตรและวางแผน ระยะเวลา 
๓ วัน 
     - โรงเรียนน าร่องโรงเรียนต้น
ทาง ตามรูปแบบ   ๑  โรงเรียน  
     - โรงเรียนน าร่องโรงเรียนต้น
ทาง จ านวน ๓๐ คน 
     - ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และ
คณะท างาน จ านวน ๔๐ คน ๒  
วัน  
(  120 x 40 x 2 = 9,600  ) 
     - ค่าอาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม 
จ านวน ๔๐ คน ๓  วัน  
( 60 x 40 x 2=4,800)      
 ๒. กิจกรรมการนิเทศติดตาม
และประเมินผล รอบที่ ๑ และ
รอบท่ี ๒   
( สิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะคณะ
นิเทศติดตาม 
 ( ใช้งบประมาณการนิเทศติดตาม
งบกลาง ) 
 
 

 
๓,๖๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙,๖๐๐ 
 
 

๔,๘๐๐ 
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๓. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สรุปผล สภาพปัญหา  
แนวทางแก้ไขร่วมกันของบุคลากร
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตามโครงการ  
( รอบท่ี ๑ )  
    - ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จ านวน ๖๐ 
คน ๓  วัน (  120 x 60 x 1 = 
7,200 ) 
    - ค่าอาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม 
จ านวน ๖๐ คน ๓  วัน  
( 60 x 60 x 1 = 3,600 ) 
๔. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ 
การ สรุปผล สภาพปัญหา  
แนวทางแก้ไขร่วมกันของบุคลากร
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตามโครงการ  
( รอบท่ี ๒ )  
    - ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จ านวน ๖๐ 
คน ๓  วัน (  120 x 60 x 1 = 
7,200 ) 
    - ค่าอาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม 
จ านวน ๖๐ คน ๓  วัน  
( 60 x 60 x 1 = 3,600 ) 
๕. ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - - ๑๙,๒๐๐ - ๑๙,๒๐๐ 

รวม - - 65,000 35,000 100,000 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ๑๐๐,๐๐๐ 
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๖. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้วัด 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
    ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ มีเครื่องมือและพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี  
(Cloud Computing) เป็นการใช้งานภายในองค์กร  
( Private Cloud) ให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูลใน 
ทุกๆ ด้าน (Big Data) และให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและ
บริหารจัดการ (School Cloud Computing) ในระดับ
โรงเรียนอย่างเพียงพออย่างไม่จ ากัดพ้ืนที่ (Un limit)  
      ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต ๒ มีระบบการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางไกล
ส าหรับการบริหารจัดการเช่นการประชุมทางไกล (Mitting 
Conference) ส าหรับการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน 
(การศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง) และให้บริการส าหรับ
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ มี พ้ืนที่จัดท า “ระบบหลักสูตรฝึกอบรมการบริการ
เชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศ” (Proactive Service For 
Excellence) และเป็นศูนย์รวมความรู้ผ่านระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital Learning Plat form)  เป็นของเขต
พ้ืนที่การศกึษาเอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาชาติ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
    ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย ๑ 
ระบบ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล 
น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
๑.วางแผนรูปแบบ
โครงสร้าง (Structural 
layout planning)  
๒.ด าเนินการพัฒนาระบบ  
(Hardware & Software) 
๓.แบ่งพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล  
(Cloud Computing) 
ให้กับโรงเรียนและ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

๔.จัดท าระบบหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริการเชิงรุก
เพ่ือความเป็นเลิศ” 
(Proactive Service For 
Excellence) และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายไว้ใน 
Cloud Computing เขต
พ้ืนที่การศึกษา  
๕.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาระบบเทคโน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารและ
จัดการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
ตามกิจกรรมโครงการ 

 
๑.อุปกรณ์ได้รับ
การพัฒนาให้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.แบบเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจและ
การให้บริการ 
๓.แบบบันทึกการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
๔.แบบสรุปรายงาน
ผลตามโรงการใน
แต่ละกิจกรรม 
๕.ผลของการวัดผล
เชิงสถิติที่ปรากฏ 
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๖.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ (EIC : Education Information Center) ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งด้านความปลอดภัย ระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ทันสมัย (Cloud Computing Technology) เป็นปัจจุบัน
และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน (Big Data)  
    ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
ให้บริการด้านการบริหารการศึกษา เช่น การประชุมผ่าน
ระบบทางไกล (Conference) การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ มีระบบการสื่ อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพ เ พ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยีการสื่อสาร และให้บริการด้าน
การศึกษาความรู้ตามหลักสูตร ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Learning Plat form)  และน ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 
 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๗.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีเครื่องมือและพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี (Cloud Computing) เป็นการใช้งานภายในองค์กร (Private Cloud) ให้มีพ้ืนที่
เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูลใน ทุกๆ ด้าน (Big Data) และให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการ        
(School Cloud Computing) ในระดับโรงเรียนอย่างเพียงพออย่างไม่จ ากัดพ้ืนที่ (Un limit) 
  ๗.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (EIC : Education Information Center) ที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านความ
ปลอดภัย ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย (Cloud Computing Technology)   
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  ๗.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยี       
การสื่อสาร และให้บริการด้านการศึกษาความรู้ตามหลักสูตร ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning 
Plat form) และน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๗.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีระบบการสื่อสารทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยี        
การสื่อสารทางไกล น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่  4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความ 
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์     ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพัชริตา   อุ่มแก้ว  และคณะ    

กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  30  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราชการ ๒๕๔๖  ตั้งแต่วันที่ ๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะต้องท าหน้าที่จัด
การศึกษาร่วมกันอย่างเต็มระบบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษา โดยการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลกร และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ดังนั้น การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จึงนับได้ว่ามีความส าคัญยิ่ง ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ. 2553 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 60 (4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของ
สถานศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให้ค านึงถึงคุณภาพและ
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  
 

  ดังนั้น  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
ก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด 
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๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเตรียมด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน   

ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๒. เพ่ือส่งเสริมการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง แบบมีส่วนรวม มีความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

- ส ารวจและเก็บข้อมูลเตรียมด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  - สถานศึกษาในสังกัด ที่มีความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีส่วนรวม    
มีความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
    

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกร รม กา ร  ว า ง แผนกา ร
ด า เนินงาน วิ ธี การด า เนินการ /จัดท า
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม /ก าหนด
ปฏิทินการด าเนินการ 

มกราคม 2564 นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 
ส า ร ว จแ ละ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ค รุ ภั ณฑ์  แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม สถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน (แบ่งได้ 
42 กลุ่ม/เส้นทาง/วัน)  

มกราคม-มิถุนายน 
2564 

นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นสรุปผลการด าเนินการ 

3.1 สรุปและรายการผลการออกส ารวจและ
จัด เก็บข้อมูลครุภัณฑ์  และสิ่ งก่อสร้ าง 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2564 

นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว 
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5. งบประมาณ งบประมาณ   86,000.-  บาท   (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ไตรมาสที ่

(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ (บาท) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ วาง
แผนการด าเนินงาน วิธีการ
ด าเนินการ/จัดท าเครื่องมือการ
จัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์  และ
สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
/ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 

2 - - 3,680.- 3,680.- 

2 
- ส า ร ว จ แ ล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม สถานศึกษา
ใ น สั ง กั ด  ( จ า น ว น  182 
โรงเรียน ออกแบ่ง 42 กลุ่ม/
เส้นทาง/วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 บาท X 8 
คน X 42 วัน = 40,320 
บาท) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลง (1 ,000 
บาท x 42 วัน = 42,000 
บาท) 

2-4  

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

40,320.- 

 

42,000.- 

 

 

 

- 

 

- 

82,320.- 

3 
- สรุปและรายการการออก
ส า ร ว จ แ ล ะ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

3-4 - - - - 

(รวมทั้งสิ้น) แปดหมื่นห้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน - 82,320.- 3,680.- 86,000.- 
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6. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 182 โรงเรียน ได้รับการ
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

-สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตุ - แบบส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 182 โรงเรียน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณที่ขาดแคลน 
และตรงตามความต้องการ คุ้มค่า
ในการใช้งาน และเกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

-สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตุ - แบบส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ที่ขาดแคลนจริง ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 บริหารจัดการงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามสภาพจริง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่  ๖ 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

   การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้วางแผนการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่ความส าเร็จในหลายรูปแบบทั้งการส ารวจข้อมูลการนิเทศติดตามช่วยเหลื อ
สถานศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลตัวชี้วัดสถานศึกษาและการวิจัยการศึกษา
ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      
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 ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒          
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินตามตัวชี้วัดก าหนด โดยมีการประเมินผล
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖ รายการ  ประกอบด้วย 
 ๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๓. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (โปรแกรม KRS) 
                  ๔. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6 ยุทธศาสตร์  
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 ๕.  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓ มาตรฐาน 
 ๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3                                         

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



 
 
 
 
 
 

       ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 



                                         

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ที ่ 525  / 25๖3 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
                                       ------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนิน     
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาในสังกัดให้มีความเชื่อมโยง  สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน แผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ประกอบด้วย 

1.คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   1.1 นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   1.2 นายจีระศักดิ์   ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ   
   1.3 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   1.4 ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   1.5 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน          กรรมการ    
   1.6 นางสมใจ  มิ่งไชย             ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   1.7 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ มอบหมายงาน เร่งรัด ก ากับ ดูแล และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

 

/2.คณะกรรมการ... 
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2.คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 
   2.1 นายบวร   เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          ประธานกรรมการ 
   2.2 นายจีระศักดิ์    ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ    
   2.3 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   2.4 ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   2.5 นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
   2.6 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
   2.7 นางอนุชิตา   ภาระเวช  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ    
   2.8 นายพิษณุ     มูลสาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร     กรรมการ    
   2.9 นางสาวจังกร   จตุเทน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
   2.10 นายชยพล     มูลสาร  นิติกรช านาญการ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
   2.11 นางสมจิตต์    รวมแก้ว             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ    กรรมการ 
   2.12 นางนิตยา    จารุมาศ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ    
   2.13 นางวราภรณ์   สิงหค์ิบุตร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ    
   2.14 นายสมัย   พรสินธุเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   2.15 นางรัชนี    ค าเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   2.16 นางสาวณัฐนันท์  บุญเสนอ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 กรรมการ 
   2.17 นางสาวพัชริตา   อุ่มแก้ว        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 กรรมการ 
   2.18 นางสมใจ   มิ่งไชย          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   2.19 นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล  พิจารณาและตรวจสอบ แผนงาน/โครงการของกลุ่มงานเพ่ือจัดสรร
งบประมาณตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

 
/3. คณะกรรมการ...    
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3.คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย 
   3.1 นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ    
   3.2 นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ    
   3.3 นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   3.4 ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   3.5 นายธนภัทร   น้อยมาลา  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอกุดชุม     กรรมการ 
   3.6 นายมิตร   ศรีชัย   ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอทรายมูล             กรรมการ 
   3.7 นายสวาส   ดารังวลั  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอไทยเจริญ     กรรมการ       

   3.8 นายสุวิทย์   สวุรรณเพชร  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอป่าติ้ว           กรรมการ 
   3.9 นายดิษฐ   บุบผามาลา  ผู้แทนประธานเครือข่ายอ าเภอเลิงนกทา         กรรมการ 
   3.10 นายเทอดนคร  ห้องแซง  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.            กรรมการ 
   3.11 นางยศวดี   คุณพูล  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      กรรมการ       

   3.12  นายปิ่นภพ   ด าเนิน  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.          กรรมการ 
   3.13 นายเศรษฐกานต์  สุภารีย์  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.          กรรมการ 
   3.14 นายสุรศักดิ์   กากแก้ว  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.        กรรมการ 
   3.15 นางสราญจิต   สรรพวุธ  ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.        กรรมการ    
   3.16 นายเสกสรรค์  ศรีวะสุทธิ์   ครชู านาญการพิเศษ รร.บ้านผักกะย่า     กรรมการ    
   3.17 นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
   3.18 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
   3.19 นางอนุชิตา   ภาระเวช  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ    
   3.20 นายพิษณุ     มูลสาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร     กรรมการ    
   3.21 นางสาวจังกร   จตุเทน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
   3.22 นายชยพล     มูลสาร  นิติกรช านาญการ        
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
   3.23 นางสมจิตต์    รวมแก้ว             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ    กรรมการ 
   3.24 นางนิตยา    จารุมาศ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ    
   3.25 นางวราภรณ์   สิงหค์ิบุตร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ    
   3.26 นางรัชฎาภรณ์   สามารถ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   3.27 นางสาวจริยา    กรณุา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

/3.28 นางสาวบุษกร... 
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   3.28 นางสาวบุษกร   ศรีชนะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ    
   3.29 นางศิรินภา   ศรีสุข  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ    
   3.30 นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   3.31 นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   3.32 นางกัญจนพร   การัตน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   3.33 นายภูริช    รอดวินจิ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   3.34 นายปิยะรัฐ   ศรีวะสุทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   3.35 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   3.36 นางรัชนี  ค าเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   3.37 นางสาวณัฐนันท์  บุญเสนอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   3.38 นางสาวพัชริตา  อุ่มแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
   3.39 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   3.40 นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                                                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิเคราะห์นโยบาย  กลยุทธ์  
วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน / โครงการ / 
กิจกรรม งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวบรวม จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ฉบับสมบูรณ์ 

 

4.คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย 
      4.1 นางสมใจ  มิ่งไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     ประธานกรรมการ 
      4.2 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
      4.3 นางรัชนี  ค าเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
      4.4 นางสาวณัฐนันท์  บญุเสนอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
      4.5 นางสาวพัชริตา   อุ่มแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
      4.6 นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    

      กรรมการและเลขานุการ    
  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564  เพ่ือจัดพิมพ์ และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์  เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พิจารณาต่อไป 

5.คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
   5.1 นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      ประธานกรรมการ 
   5.2 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   5.3 นางสาวสุวนิตย์   สมสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      กรรมการ 

   /5.4 นายเฉลิมพล... 
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   5.4 นายเฉลิมพล     ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน      กรรมการ 
   5.5 นายวีระพล  โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส4       กรรมการ 
   5.6 นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  มีหน้าที ่ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  ด าเนินการเบิก – จ่าย ยืมเงิน จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เพ่ือให้
การยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์จริง  อนึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  ทราบ 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563                 

                               
                            ( นายบวร   เทศารินทร์ ) 

                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
                              
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
คณะผู้จัดท า 

 
 

ที่ปรึกษา 

       นายบวร   เทศารินทร์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
         นายจีระศักดิ์  ภาระเวช                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
         นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2         
         ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
          

คณะท างาน 

        นายจีระศักดิ์   ภาระเวช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
        นางสมใจ  มิ่งไชย   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
        นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        นางสาวโสภิตวลัย  เบา้ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        นางรัชนี   ค าเนตร                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        นางสาวณัฐนันท์   บุญเสนอ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        นางสาวพัชริตา    อุ่มแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

รวบรวมและเรียบเรียง 

       นางสาวโสภิตวลัย  เบา้ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 
ออกแบบและจัดท าต้นฉบับ 
 

นางสมใจ   มิ่งไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นายชัชชล     แก่นบุบผา  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 


