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พ.ศ. 2564 2) สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3)รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ มุ่งหวังให้เกิดการก ากับ ติดตามแผนงานโครงการเพื่อเป็นฐานในการ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 หวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ได้ทราบและน าไปปรับปรุง และพัฒนาในการด าเนินงานโครงการตามหน้าที่ต่อไป 
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แนวทางการบริหารแผนงาน โครงการและงบประมาณ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................... 
         1. กลุ่มนโยบายและแผน ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภายในเดือนธันวาคม 2563  
         2. กลุ่ม/หน่วยเสนอโครงการและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณท้ังส่วน
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นหน่วยจัดสรร 

ให้ด าเนินการในลักษณะงบตามกลยุทธ์หรือนโยบายส าคัญ และงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นหน่วยด าเนินการทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีที่ระบบที่ตรวจสอบได้ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในกรณีท่ีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภาพรวม 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการโดยด าเนินการตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

1.1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
1.2 มีส่วนร่วมจัดท าโครงการ 
1.3 มีส่วนร่วมด าเนินการโครงการ 
1.4 มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลโครงการ 
1.5 มีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไข 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ าแนกประเภทงบประมาณและรายการ กรณี งบประมาณจ าแนกโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ รายงานผ่านกลุ่ม
นโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5. กรณีผู้รับผิดชอบโครงการมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทั้งส่วนที่เป็นผล 
มาจากการเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่วนที่ผู้รับผิดชอบมี 
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและไม่ว่าการปรับเปลี่ยนนั้นจะเป็นผลต่อวงเงินงบประมาณหรือไม่ก็ตาม 

  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานขออนุมัติการปรับเปลี่ยนดังกล่าวผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงาน  

6. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมขั้นตอนการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืม
และการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 

7. การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมและเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
7.1 ภาพถ่ายกิจกรรม การประชุม อบรม สัมมนา 
7.2 หลักสูตร ก าหนดการ 

2 



 
7.3  หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
7.4  นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน 
7.5  รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
7.6  ผลส าเร็จของงานที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน 
7.7  เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

                  ส่งกลุ่มนโยบายและแผนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมทดรองราชการให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายใน 15 วัน 



 

สรุปรายละเอยีดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 
 
1 

กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
                   และของชาติ 
โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) 

 
 

50,000 
(สพฐ.) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

50,000 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10,000 
(หน่วยงานอ่ืน) 

- - - - - 10,000 

  
 
 
 
 
 
 

       

 สพฐ. 50,000 - - - - - 50,000 
 หน่วยงานอ่ืน 10,000 - - - - - 10,000 

 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 
 
1 

กลยุทธ์ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพิม่ความสามารถ 
                   ในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการยกระดบัคุณภาพทางดา้นภาษาองักฤษครูสู่ห้องเรียน 

 
 

40,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

40,000 
2 โครงการมหกรรมความสามารถศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 375,000 - - - - - 375,000 
3 โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้

เร่ืองของนกัเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 สพป.ยโสธรเขต 2 
35,000 - - - - - 35,000 

4 โครงการพฒันาครูสู่การจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและ
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 แก่ผูเ้รียน 

30,000 - - - - - 30,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

       

 รวม 480,000 - - - - - 480,000 
 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 
 
1 

กลยุทธ์ที ่3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ 
                  ทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบติังาน
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
 

91,500 

 
 
- 
 

 
 

37,120 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

37,120 

 
 

54,380 

2 โครงการพฒันาศกัยภาพขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 

372,600 - - - - - 372,600 

3 โครงการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวทิยฐานะและเล่ือนวทิยฐานะ 

20,000 - 2,400 - - 2,400 17,600 

4 โครงการบริหารจดัการพนกังานราชการและลูกจา้งชัว่คราว 
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

80,000 - 1,050 - - 1,050 78,950 

5 โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1,047,800 - - - - - 1,047,800 

6 โครงการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

100,000 
(สพฐ.) 

- - - - - 100,000 

7 โครงการ สพป.ยโสธร เขต 2 เขม้แขง็ 60,000 - 37,800 - - 37,800 22,200 
 

 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

8 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติขา้ราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจ าปี2564 

55,800 - - - - - 55,800 

9 โครงการรอยยิม้ครูเพื่อเด็กไทย 30,000 - - - - - 30,000 
10 โครงการฝึกอบรมครูผูช่้วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
100,000 - - 45,880 - 45,880 54,120 

11 โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นการกีฬา 40,000 - 26,140 - - 26,140 13,860 
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.
ยโสธร เขต 2 

65,950 - 63,000 - - 63,000 2,950 

13 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 

35,000 - - - - - 35,000 

14 โครงการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 25,000 - 23,110 - - 23,110 1,890 
  

 
   - -   

 รวม 2,023,650 - 190,620 45,880 - 236,500 1,787,150 
 สพฐ. 100,000 - - - - - 100,000 

 

 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 
 
1 

กลยุทธ์ที ่4 การสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล า้ 
                  ทางการศึกษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ 
และคุม้ครองนกัเรียนในสถานศึกษา 

 
 

54,100 

 
 
- 

 
 

2,580 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,580 

 
 

51,520 

2 โครงการนิเทศติดตามการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
สู่การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

245,000 - 10,390 - - 10,390 234,610 

3 โครงการพฒันาส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

50,000 
(สพฐ.) 

- - - - - 50,000 

  
 
 
 
 
 
 

       

 รวม 299,100 - 12,970 - - 12,970 286,130 
 สพฐ. 50,000 - - - - - 50,000 

 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 
 
1 

กลยุทธ์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติทีเ่ป็น 
                  มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค 
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

20,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20,000 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาอาคารสถานท่ี 
“สพป.ยโสธร เขต 2 ส านกังานน่าอยู ่ขยะสีเขียว และสะอาด” 

130,000 - 99,215 - - 99,215 30,785 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 รวม 150,000 - 99,215 - - 99,215 50,785 
 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 
 
1 

กลยุทธ์ที ่6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร 
                  จัดการศึกษา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

 
 

44,600 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 

39,600 
2 โครงการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบติังาน 

เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจทางการศึกษา 
122,400 - 46,770 - - 46,770 75,630 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

35,000 30,384 - - - 30,384 4,616 

4 โครงการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบติังาน 
เพื่อขบัเคล่ือนการศึกษา สังกดั สพป.ยโสธร เขต 2 

100,000 - - - - - 100,000 

5 โครงการเพิ่มศกัยภาพองคค์วามรู้ดา้นการจดัท าแผน 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส าหรับสถานศึกษา 

80,000 - 20,260 - - 20,260 59,740 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

35,000 - 20,420 - - 20,420 14,580 

7 โครงการพฒันาขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา 
เพื่อการบริหารจดัการ (Big Data) ปีการศึกษา 2564 

80,000 - 2,340 - - 2,340 77,660 

 

 



 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

8 โครงการพฒันาขบัเคล่ือนระบบการควบคุมภายในเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

- - - - - - - 

9 โครงการพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลั ส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (Digital Literacy) 

100,000 - 62,570 - - 62,570 37,430 

10 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

100,000 - - - - - 100,000 

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

86,000 10,650 - - - 10,650 75,350 

 
 

 

        

 รวม 783,000 41,034 157,360 - - 198,394 584,606 
         
 รวมทั้งส้ิน 3,735750 41,034 460,165 45,880 - 547,079 3,188,671 

 สพฐ. 200,000 - - - - - 200,000 

 หน่วยงานอ่ืน 10,000 - - - - - 10,000 
 



 

 

 

 

 

 

 

         รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

………………………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา    
5. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์    ที่ 3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ  และคณะ 
9. วัตถุประสงค์ 

9.1 เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
9.2 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม 
9.3 เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 

10. เป้าหมาย 

10.1 เชิงปริมาณ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าใน 

สังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
  10.2 เชิงคุณภาพ 
  สามารถออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ทันก าหนดเวลาและได้รับเงินเดือนใหม่ตามก าหนด 

11. ระยะเวลาด าเนินการ1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
12. งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน       91,500  บาท 

                                เบกิจ่าย     36,000  บาท 
                                คงเหลือ     55,500  บาท 

13. วิธีด าเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร

สถานศึกษาจ านวน  18  คณะ  เดือนกุมภาพันธ์  2564 
- คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแต่ละคณะ  ก าหนดปฏิทินออกไปประเมินที่โรงเรียนของแต่

ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25  มีนาคม  
2564 

- น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายยโสธร เขต 2  เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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14. ผลการด าเนินกิจกรรม 
การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความคล่องตัวในการ 
บริหารงานและสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ได้ทันตามก าหนดเวลาข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
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        15.  ปัญหา / อุปสรรค 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับโอน หรือย้าย  ต่างสังกัด  หลังการนับมี        
ตัว  ณ  วันที่  1  มีนาคม  และ  1  กันยายน  อาจท าให้อัตราเงินเดือนคลาดเคลื่อน  เนื่องจาก
กระบวนการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนยังไม่แล้วเสร็จ 

16.ข้อเสนอแนะ 
                 ควรให้มีการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ (รอบ 1  เมษายน และ รอบ 1 ตุลาคม) 
ของทุกปีแล้วเสร็จสิ้นก่อน  จึงด าเนินการออกค าสั่งรับโอน  หรือย้าย 

 

 

ลงชื่อ.........ยภุาพรรณ ศรีบุระ..........ผู้รายงาน 

     (นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ) 

   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

-------------------- 
 
1. โครงการ    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป้าหมายที่ 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
5. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
6. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. ลักษณะโครงการโครงการต่อเนื่อง 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวสุนิสา  สนิท   และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. วัตถุประสงค์ 
 9.๑เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
10. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 สามารถด าเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ตามจ านวนที่ขอ และสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ทันตามก าหนดเวลาและได้รับ
เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีละ ๔ ครั้ง 
11. ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 256๓ ถึง 30 กันยายน 256๔ 
12. งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  20,000  บาท 
    เบิกจ่าย    ๒,๔๐๐  บาท 
    คงเหลือ  ๑๗,6๐๐  บาท 
13. วธิีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือยื่น
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษแล้วนั้นจะด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเมื่อ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้แล้ว สพป.ยโสธร เขต ๒ จะแจ้ง
คณะกรรมการออกประเมินผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
14. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 13) 
 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
15. ปัญหา/อุปสรรค...........................................................-......................................................................... 
16. ข้อเสนอแนะ………………………………………………….-…………………………………………………………………….. 
 
     ลงชื่อ   สุนิสา  สนิท  ผู้รายงาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

……………………………. 
1. ชื่อโครงการ   การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

                    การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา    เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของ

การใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล 

5. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์  ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสมจิตร  แสงชาติ และคณะ 
8. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นไปด้วยความคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากร
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด้วยการด าเนินงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา 

9. เป้าหมาย 
การด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมมีความ
คล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
11. งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน   80,000 บาท 

เบิกจ่าย    1,050 บาท 
คงเหลือ  78,950 บาท 

12. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน  เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
1) การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
2) การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
3) การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
4) นิเทศ ติดตาม ก ากับ สรุปรายงาน 
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13. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 9 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
1) สามารถสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

สถานศึกษาได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรร 

14. ปัญหา / อุปสรรค......................................-ไม่มี-....................................................................... 
15. ข้อเสนอแนะ............................-ไม่มี-....................................................................................................  
 

ลงชื่อ  สมจิตร  แสงชาติ ผู้รายงาน 
(นางสมจิตร  แสงชาติ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. ชื่อโครงการ   สพป.ยโสธร เขต 2 เข้มแข็ง       
2. กิจกรรม   หัวข้อที่  1  เรื่อง   สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานใน  สพป. ยโสธร เขต 2    
                 หวัข้อที่  2  เรื่อง   การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ      
3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
    สนองกลยุทธ์ สพป.ยโสธร เขต 2 ข้อที ่3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร  นายธรรมภรณ์  ธงชัย  และคณะกลุ่มอ านวยการ            
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 สร้างความตระหนัก ความรัก ความสามัคคี และการท างานเป็นทีม     
5.2 สร้างจิตส านึกการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ      
5.3 บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน     

6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 60  คน 

6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีจิตส านึกในการให้บริการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
เพ่ือจะน าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ                
มีประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป          
7. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2563 – วันที่  30  เมษายน  2564            
8. งบประมาณที่ได้รับ จ านวน    60,000.- บาท 
   เบิกจ่าย    37,800.- บาท 
   คงเหลือ    22,200.- บาท 
9. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
      9.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ                  
      9.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ                  
      9.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ          
      9.4  ด าเนินการตามโครงการอบรมในหัวข้อที่ 1  เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มใน 
สพป.ยโสธร เขต 2 และ หัวขอ้ที่ 2 เรื่องการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ     
      9.5  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ                  
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10. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 13 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
      10.1  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร      
เขต 2 มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธา เกิดความตระหนักรู้จักการท างานเป็นทีม  ทุ่มเท เสียสละในงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
11. ปัญหา/อุปสรรค    
      - ไม่มี -              
12. ข้อเสนอแนะ. 
      - ไม่มี -              
 
 

ลงชื่อ วราภรณ์   สิงห์คิบุตร ผู้รายงาน 
                                                           (  นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  ) 
                                             ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                
               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 --------------------------------------  

๑. ชื่อโครงการ  การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ  2564 

๒. กิจกรรม  การฝึกอบรมครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conference  แอปพลิเคชั่น Zoom 

๓. สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
    สนองกลยุทธ สพป.ยโสธร เขต ๒ ที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจังกร  จตุเทน   และคณะ 

๕. วัตถุประสงค์   
        ๕.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
              ตลอดจนระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
        ๕.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อเป็นครูที่ดี 
        ๕.3 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยรู้แนวทางและวิธีการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 
        ๕.4 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากครูดีครูต้นแบบ   

๖. เป้าหมาย 
        ๓.๑  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output)  
               ๑)  ครูผู้ชว่ยในสงักัด จ านวน 1๔๐ คน ผ่านการพัฒนาทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  

    ๒) ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมน าผลที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
         คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๓.๒  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  ( Outcome) 

       1) ครูผู้ชว่ยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษา และระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ                     
                    ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ ,การปฏิบัติตนปฏิบัติงานในการเป็นครูที่ดี   
      2). ครูผูช้่วยมีแนวทางและสามารถพัฒนาวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานพัฒนา  
                    ตนเอง   ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูต่อไป   

     ๓)  ครูผู้ชว่ยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแรงบันดาลใจเพื่อปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นครูมือ 
          อาชีพ   และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

๗. ระยะเวลาด าเนินการอบรม   ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 



     21 

๘. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร        จ านวน       ๕๐,๓๘๐  บาท    (ปรับโครงการใหม่) 
                                           เบิกจ่าย      45,8๘๐  บาท 
                                           คงเหลือ        4,5๐๐   บาท 

๙. วิธีการด าเนินกิจกรรม   
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่
เส้นทางครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระหว่างวันที่  ๒๕ -๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔              
แต่เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)   จึงได้ด าเนินการ
จัดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยตามโครงการ ฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference  ( Zoom )  เพ่ือให้
การด าเนินการจัดอบรม ฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ    
ตามค าสั่ง สพป.ยโสธร เขต ๒ ที่  ๑๕๒/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   สรุป  ดังนี้     

           การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย ฯ    ได้แบ่งคณะกรรมการ ฯ  
 เป็น  ๗  ชุด  ได้แก่ 

 ชุดที่ ๑   คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล ติดตาม อ านวย
ความสะดวกแก่คณะกรรมการ ฯ ให้มีความเรียบร้อย   และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น   
          ชุดที่ 2   คณะกรรมการด าเนินงาน  จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย มีหน้าที่ในการประสานงาน รวบรวมเอกสาร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนา  
ตามโครงการ ฯ  ผ่านระบบ Video Conference  ( Zoom )                       
          ชุดที่ ๓  คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  ในการอบรมพัฒนา ฯ ตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย ฯ         
ตามโครงการ ฯ  ผ่านระบบ Video Conference  ( Zoom )  จ านวน ๖ หลักสูตร ประกอบด้วย   

               ๓.๑  คณะท างานจัดท าหลักสูตร  เรื่อง  อุดมการณ์วิชาชีพครูและการเป็นข้าราชการที่ดี 
              ๓.๒  คณะท างานจัดท าหลักสูตร  เรื่อง  สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู  
                ๓.๓  คณะท างานจัดท าหลักสูตร  เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
                ๓.๔  คณะท างานจัดท าหลักสูตร  เรื่อง ทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล  ส าหรับข้าราชการครู 
                                  รายละเอียดสาระ ประกอบด้วย 

                         -  ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล    

                         -  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

                ๓.๕  คณะท างานจัดท าหลักสูตร  เรื่อง  การปฏิบัติงาน บริหารส าหรับข้าราชการ 
                     รายละเอียดสาระ ประกอบด้วย 
                   - งานธรุการ 
                          - งานการเงิน พัสดุ บัญชี 
                          - งานแผน นโยบาย 
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               ๓.๖  คณะท างานจัดท าหลักสูตร เรื่อง  การพัฒนางานในหน้าที่ครู 
                    รายละเอียดสาระ  ประกอบด้วย 
                       -   หลักสูตร /สมรรถนะ 
                       -   การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                       -   PLC และ  ID Plan     
        ชุดที่ 4   คณะกรรมการด้าน  ICT  มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการดูแลระบบ Video  Conference      
( Zoom )   เพ่ือด าเนินการจัดการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย    
       ชุดที่ 5   คณะกรรมการการเงิน  มีหน้าที่ เกี่ยวกับจัดท าเอกสารการเงิน  ยืมเงินทดรองราชการ  การ
เบิกจ่ายเงิน และส่งใช้เงินยืมในการด าเนินงานในการจัดท าตามโครงการอบรม ฯ  ผ่านระบบ  Video 
Conference  ( Zoom )   
        ชุดที่ 6  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ /พิธีกร   มีหน้าที่  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และเป็นพิธีกร        
ในการอบรมพัฒนา ตามโครงการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผ่านระบบ 
Video Conference  ( Zoom )                                                   
         ชุดที่ 7  คณะกรรมการฝ่ายนิเทศติดตาม และประเมินผล  มีหน้าที ่ ติดตามและประเมินผลการอบรม
พัฒนา ตามโครงการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ผ่านระบบ  Video 
Conference  ( Zoom )      
          ชุดที่ ๘   คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานการอบรมพัฒนา  
 มีหน้าที ่ สรุปผลการด าเนินงานการอบรมพัฒนาตามโครงการ ฯ  ในการอบรมพัฒนาให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

          การอบรมตามโครงการครูผู้ช่วยสู่เส้นทางมืออาชีพ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  จ านวน ๑๔๐ คน  ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  ผ่าน Video Coference 
แอปพลิเคชั่น Zoom  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
     ระยะท่ี ๑   
           - วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔    ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  และคณะท างาน ICT  ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔      
ผ่าน Video Coference  แอปพลิเคชั่น Zoom   ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  
    ระยะท่ี ๒ 
          -  วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน วิทยากร และครูผู้ช่วยผู้เข้ารับการ
อบรมทุกคน   เข้ารับการทดสอบระบบ  Video conference แอปพลิเคชั่น Zoom  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนวันอบรม ฯ 
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       ระยะที่ ๓ 
         -  วันที่  ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔   การอบรมตามโครงการครูผู้ช่วย สู่ เส้นทางครูมืออาชีพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ผ่าน ระบบ Video Conference แอปพลิเคชั่น  Zoom โดยมีกิจกรรมการอบรม ดังนี้          
         ๑. ครูผู้ช่วย จ านวน ๑๔๐ คน เข้ารับการอบรม ผ่านระบบ Video Conference แอปพลิเคชั่น  และ
แยกกลุ่มกิจกรรมย่อย  โดยคณะวิทยากรประจ าหลักสูตร  จ านวน ๖ หลักสูตร 
         ๒. ครูผู้ช่วย รว่มกิจกรรม และจัดท าใบงาน 
         ๓. ประเมินผล โดยคณะกรรมการประเมินผล  
              - การทดสอบ Pre-test  และการทดสอบ Pro-test  
         ๔. สรุปผลการอบรม           

๑๐. ผลการด าเนินกิจกรรม 
        1. ครูผูช้่วยมีความรัก ศรัทธาและมุ่งมั่นในอาชีพครู รวมถึงมีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
        2. ครูผูช้่วยมีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
        3. ครูผูช้่วยเป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน และสังคมได้ 
        4. การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
 
 ๑๑.  ปัญหา / อุปสรรค 
        ๑. การอบรม ผ่านระบบ Video Conference แอปพลิเคชั่น  Zoom  ผู้เข้ารับการอบรมไม่ค่อยให้
ความสนใจเท่าท่ีควร  เนื่องจากขาดบุคลากรควบคุมการดูแลในระบบ 
        ๒. หลักสูตรแต่ละหลักสูตร เนื้อหาสาระมากเกินไป  ด้วยเวลามีจ ากัด     
 ๑๒.  ข้อเสนอแนะ   
         ๑. ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video 
Conference แอปพลิเคชั่น  Zoom  เพ่ือเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ระบบ  
         ๒. ระยะเวลาในการอบรมกับเนื้อหาหลักสูตรเวลาที่เหมาะสม ควรให้เวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน         

       
           
 
        (ลงชื่อ)           จังกร  จตุเทน        ผูร้ายงาน 
            (นางสาวจังกร  จตุเทน) 
             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา     
2. กิจกรรม  ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการสัมพันธ์ “วันกีฬาแห่งชาติ” จังหวัดยโสธร  ส าหรับ
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับผุ้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรม      
3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   .......  
    สนองกลยุทธ์ สพป.ยโสธร เขต 2 ข้อที ่3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ      
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย  จิตใจ และสังคมของบุคคลให้
แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ      

5.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลั งกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา และ
ร่วมแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับวัยเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปี    ..................... 
6. เป้าหมาย 
 6.1 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 จังหวัด
ยโสธร เป็นต้น   

6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 2  ได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทบุคคลหรือทีม และได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา-กรีฑา 
ที่เหมาะสมกับวัยเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปี  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย  จิตใจ และสังคมของบุคคล 
ให้แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2563 – วันที่  30  ธันวาคม  2563          
8. งบประมาณที่ได้รับ จ านวน  40,000.- บาท 
   เบิกจ่าย   26,140.- บาท 
   คงเหลือ   13,860.- บาท 
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9. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 

      9.1  ศึกษาข้อมูล/วางแผนด าเนินการ                  
      9.2  ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ             
      9.3  ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด และจัดให้มีจุด
ทิ้งขยะอย่างเพียงพอ            
      9.4  ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่            
      9.5  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ              
10. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 13 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
      10.1  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 14/2563 
“งานวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจ าปี 2563”  ในระหว่างวันที่ 21 – 25  ธันวาคม  2563  ณ  
สนามกีฬาจังหวัดยโสธร  เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคลให้แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ปัญหา/อุปสรรค    
      เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จึงท าให้มีบางกิจกรรมที่ต้องเลื่อน
ก าหนดการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีก าหนดระยะเวลา  โดยมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 
เป็นผู้รับผิดชอบ  และประสานการด าเนินกิจกรรม        
16. ข้อเสนอแนะ. 
      - ไม่มี -            
 

ลงชื่อ วราภรณ์   สิงห์คิบุตร ผู้รายงาน 
                                                           (  นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  ) 
                                             ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                
               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
……………………………. 

1. ชื่อโครงการ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
                    และนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
5. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์  ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางกัญจนพร  การัตน์ และคณะ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 
9. เป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 9 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 2) ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์อันจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
 2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
11. งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน   65,950 บาท 

เบิกจ่าย  63.000 บาท 
คงเหลือ    2,950 บาท 
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12. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน  เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 

1) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
-จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 2) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาการด าเนินงานคณะกรรมการ  
              ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     -ติดตามสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลการพัฒนาหลังการด าเนินงาน 

13. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 9 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 มีความรู้ ความเช้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
14. ปัญหา / อุปสรรค......................................-ไม่มี-................................................................................. 
15. ข้อเสนอแนะ............................-ไม่มี-....................................................................................................  
 

ลงชื่อ           กัญจนพร  การัตน์       ผู้รายงาน 
(นางกัญจนพร  การัตน์) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

……………………………. 
1. ชื่อโครงการ   การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของ

การใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล 

5. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์  ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. ชื่อผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์ และคณะ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการพัฒนาให้เป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

8.2 เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่างองค์กร 

8.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะสามารถพัฒนาคน
เองผ่านกระบวนการาจัดการความรู้ 

8.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีในการท างาน 

9. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการพัฒนาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรในส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 90 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่างองค์กรคิดเป็นร้อยละ 90 
6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะสามารถพัฒนา
ตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีทักษะในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
11. งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน   25,000 บาท 

เบิกจ่าย  23.110 บาท 
คงเหลือ    1,890 บาท 

12. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน  เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
1) ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรที่ประสบผลส าเร็จเกี่ยวกับองค์การแห่งการ

เรียนรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2) พัฒนาศักยภาพข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

13. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 9 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
1) บุคลากรร่วมกิจกรรมการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2) บุคลากรน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนและองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 
14. ปัญหา / อุปสรรค......................................-ไม่มี-....................................................................... 
15. ข้อเสนอแนะ............................-ไม่มี-....................................................................................................  
 

ลงชื่อ  อมรรัตน์  ศรีขันธ์ ผู้รายงาน 
(ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์) 

ต าแหน่ง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 
 



 

 

49 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา  
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๑การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป้าหมายที่ ๒ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
๕. แผนงานพื นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๖. กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
๗. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์  
๙. วัตถุประสงค์ 
9.๑  เพ่ือพัฒนาการด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 9.๒  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสังคมให้กับตนเอง 
 9.๓  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
    9.๔ เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีผลการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในระดับดีเด่น ส่งเข้ารับการพิจารณาในระดับเขตตรวจราชการ Cluster 
 9.๕  เพ่ือติดตามประเด็นผลการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ นิเทศ  ติดตามการประเมินผลการ
ด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
๑๐.เป้าหมาย 
    10.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ๑) สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ้านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา  
  ๒) นักเรียน ครูแนะแนว ครูจิตวิทยาประจ้าสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครูผู้ดูแลงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ้านวน ๑๘๒ โรงเรียน  ๑ สาขา 
  ๓) คัดเลือกสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จ้านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา มีผลการ
ด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเข้ารับการพิจารณาในระดับเขตตรวจราชการ Cluster ดังนี  
   - ขนาดใหญ่ ระดับประถม/มัธยม จ้านวน ๒ โรงเรียน 
   - ขนาดกลาง ระดับประถม/มัธยม จ้านวน ๒ โรงเรียน 
   - ขนาดเล็ก ระดับประถม/มัธยม จ้านวน ๒ โรงเรียน 
 10.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ๑) สถานศึกษาด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั นตอนอย่างมีคุณภาพ 
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  ๒) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๑๑.ระยะเวลาด้าเนินการ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑๒.งบประมาณท่ีได้รับ จ้านวน๕๔,๑๐๐ บาท 
  เบิกจ่าย  2,580  บาท 
     คงเหลือ51,520 บาท 
๑๓.วิธีด้าเนินกิจกรรม (อธิบายขั นตอนว่าท้าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
    13.1  ประชาสัมพันธ์ การสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกไปยังโรงเรียนในสังกัด(มีนาคม 64) 
    13.2  รวบรวมผลงาน(พฤษภาคม 64) 
    13.3  แต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ้าปี 
2564 (มิถุนายน 64) 
    13.4  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ้าปี 2564 
(มิถุนายน 64) 
    13.5  ส่งผลงานไปยังส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อคัดเลือก
ในระดับเขตตรวจราชการที่ 14 (Cluter 14) ต่อไป  

๑๔.ผลการด้าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด้าเนินการตามข้อ ๑๓ พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
  ประเภทสถานศึกษา  ได้แก่ 
  1. ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ้านวนนักเรียนตั งแต่    
360 – 1,079 คน  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 
  2. ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ้านวนนักเรียนไม่เกิน     
359 คน โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับทอง ได้แก่โรงเรียนบ้านนาจาน 
  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
  1. ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6ระดับทอง 
ได้แก่ นางวารี  อัฒจักร ครูช้านาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา อ้าเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร 
  2. ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับทอง    
ได้แก่นายจรัส  บูรณกิตติ ครูช้านาญการ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา อ้าเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร 
๑๕.ปัญหา / อุปสรรค   - 
16. ข้อเสนอแนะ  - 

                                                    ลงช่ือ        พรลภัส  เมฆไชยภักดิ์       ผู้รายงาน 

                                                                  (นางสาวพรลภสั  เมฆไชยภักดิ์) 
                                                         นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ้าสา้นักงานเขตพื นท่ีการศกึษา 
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ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ ๑๓ พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

……………………………. 
1. ชื่อโครงการ   นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของ

การใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล 

5. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์  ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
7. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร และคณะ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด้าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด้าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม และการจัดการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ทั้งการนิเทศในรูปแบบ
คณะบุคคลและรูปแบบการนิเทศ online 

8.2 เพ่ือค้นหาแนวทางการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศและเผยแพร่
ผลงาน 

9. เป้าหมาย 
10.เป้าหมาย 

10.1  สถานศึกษาในสังกัดมีการส่งเสริมการนิเทศภายใน 
10.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

10.3 สถานศึกษามีการนิเทศระบบ online ตลอดปี 
11.ระยะเวลาด้าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
12.งบประมาณท่ีได้รับ    จ้านวน   245,000 บาท 

เบิกจ่าย    10,390 บาท 
คงเหลือ           234,610 บาท 
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11 วิธีการด้าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท้าอะไร ที่ไหน  เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 

11.1 ประชุมคณะท้างานเพ่ือก้าหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11.2 จัดท้าแผนนิเทศและสร้าง/พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศติดตาม 
11.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนนิเทศติดตามและเครื่องในการนิเทศ 
11.4 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   1)กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน 
   2)กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตามการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาทุกโรงเรียน/โครงการ 
   3)นิเทศติดตาม สถานศึกษาระบบ online 

12 ผลการด้าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด้าเนินการตามข้อ 9 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
12.1 สถานศึกษาด้าเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
12.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12.3 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีสถานศึกษาที่เป็นเลิศด้านการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
13 ปัญหา / อุปสรรค......................................-ไม่มี-....................................................................... 
14 ข้อเสนอแนะ............................-ไม่มี-.................................................................................................... 

 
                                    ลงชื่อ            เพ็ญประภา  มีเพียร      ผู้รายงาน 

(นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร) 
ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ “สพป.ยโสธร เขต 2  ส านักงานน่าอยู่ ขยะสีเขียว   
และสะอาด” 
2. กิจกรรม   1. ปรับปรุงภูมทิัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่     
                 2. จัดท าป้ายท าเนียบผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา บริเวณหน้าอาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2       
3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   สนองกลยุทธ์ สพป.ยโสธร เขต 2 ข้อที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ      
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดส านักงานให้เป็นส านักงานต้นแบบที่มีสวนหย่อม  สภาพแวดล้อมสวยงาม  และปลอดขยะ 
Green and Clean Zero Waste และการปรับปรุงพ้ืนที่ให้สวยงาม อยู่ เสมอและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
 5.2  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน เป็นที่พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 5.3  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100  
6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

        ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นส านักงานทีมี่ 
การปรับปรุง พัฒนาให้สวยงามอยู่เสมอ สามารถบริหารจัดการขยะได้  ข้าราชการทุกระดับในส านักงานและผู้มา
ติดต่อราชการร้อยละ 100 มีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด  

6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นส านักงานน่าอยู่ และขยะสีเขียว  

และสะอาด  
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานทีพั่กผ่อน 

ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2563 – วันที่  30  กันยายน  2564     
8. งบประมาณที่ได้รับ จ านวน  130,000.- บาท 
   เบิกจ่าย    99,215.- บาท 
   คงเหลือ    30,785.- บาท 
7. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
      7.1  ศึกษาข้อมูล/วางแผนด าเนินการ                  
      7.2  ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ          
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      7.3  ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด และจัดให้มีจุดทิ้ง
ขยะอย่างเพียงพอ           
      7.4  ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานให้น่าดู น่าอยู่            
      7.5  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ               
8. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 13 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
     8.1  บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สะอาด ร่มรื่น ภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ 
     8.2  บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เป็นที่พักผ่อนของบุคลากรและผู้มา
ติดต่อราชการ 
     8.3  สภาพอาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อม
ใช้งาน 
     8.4 บุคลากรทุกระดับในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2      
มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภทประสิทธิภาพ 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค    
      - ไม่มี -                  
10. ข้อเสนอแนะ. 
      - ไม่มี -            
 

ลงชื่อ วราภรณ์   สิงห์คิบุตร ผู้รายงาน 
                                                           (  นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  ) 
                                             ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                
               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  



56 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. ชื่อโครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา        
2. กิจกรรม   ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  ผู้อ านวยการหน่วย และ 
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2      
3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา     
    สนองกลยุทธ์ สพป.ยโสธร เขต 2 ข้อที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
4. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ       
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม  220  คน ได้ประชุมสัมมนาร่วมกัน 
 5.2 เพ่ือแจ้งนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด 
 5.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

5.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง ชื่นยม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

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

                        รวมทั้งสิ้นจ านวน   220  คน   
 6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สามารถน าไปขยายผล และถือปฏิบัติอย่างจริงจังได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  5  พฤศจิกายน  2563                
8. งบประมาณที่ได้รับ จ านวน  44,600 บาท 
   เบิกจ่าย  ...5,000 บาท 
   คงเหลือ  39,600 บาท 
9. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
      9.1  ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ                  
      9.2  จัดท าเอกสารประกอบการประชุม                  
      9.3  ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วยและ
ศึกษานิเทศก์       
10. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 9 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
     10.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา  มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ             

     10.2 การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ท าให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น          
 
 
 
 
 
 

11. ปัญหา/อุปสรรค    
      - ไม่มี -              
12. ข้อเสนอแนะ. 
      - ไม่มี -              
 
 
 

ลงชื่อ วราภรณ์   สิงห์คิบุตร ผู้รายงาน 
                                                           (  นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  ) 



                                             ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                
               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. ชื่อโครงการ   ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา   
2. กิจกรรม   ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา      
3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
    สนองกลยุทธ์ สพป.ยโสธร เขต 2 ข้อที ่3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และคณะ      
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม  220  คน ได้ประชุมสัมมนาร่วมกัน 
 5.2 เพ่ือแจ้งนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด 
 5.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง ชื่นยม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างแรงบันดาลใจใน
การปฏิบัติงาน            

6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
              ๑) ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรในสังกัด จ านวน 6 ครั้ง ต่อปี 
 6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

        ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2         
               ๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต  2           
               ๓) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2563 – วันที่  30  กันยายน  2564      
8. งบประมาณที่ได้รับ จ านวน  122,400 บาท 
   เบิกจ่าย    46,770 บาท 
   คงเหลือ    75,630 บาท 
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9. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
      9.1  ขออนุมัติการด าเนินงานตามโครงการ            
      9.2  แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ                
      9.3  ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดเนื้อหาสาระในการประชุม       
      9.4  จัดท าเอกสารประกอบการประชุม                
      9.5  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ                
      9.6  จัดท ารายงานการประชุม             
10. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 13 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
     10.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ  สามารถน านโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
     10.2 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการส าคัญ รวมทั้งผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน     
     10.3 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ            
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15. ปัญหา/อุปสรรค    
      - ไม่มี -            
16. ข้อเสนอแนะ. 
      - ไม่มี -            
 
 
 

  ลงชื่อ   วราภรณ์   สิงห์คิบุตร   ผู้รายงาน 
                                                         ( นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  ) 
                                                  ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                 
               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

……………………………. 
1. ชื่อโครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของ

การใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล 

5. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์  ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
7. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง และคณะ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

8.2  เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับกลุ่ม องค์กร และระหว่างองค์กร 

8.3  เพ่ือให้ผู้ทีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่มี 
 คุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8.4 เพ่ือให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณเสนอกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และเกิดความโปร่งใส คุ้มค่า 

9. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ 
 2) ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) สพป.ยโสธร 2 / สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและน า 

นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ยโสธร  

เขต 2 สนองยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
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10. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
11. งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน   35,000 บาท 

เบิกจ่าย  30.384 บาท 
คงเหลือ    4,616 บาท 

12. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน  เมื่อไร กับใคร อย่างไร) 
1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือชี้แจงทิศ

ทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) สรุปรวบรวมข้อมูล/ประชุมยกร่างเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3) ปรับปรุงแก้ไข/จัดพิมพ์/เผยแพร่ 

13. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 9 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
1) สพป.ยโสธร เขต 2/สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน ากรอบแนวทาง มาตรการไปบริหารจัดการ

โครงการไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่า 
2) โครงการสนองกรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ สพป.ยโสธร เขต 2 และสามารถด าเนินการได้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3) สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จและสามารถน าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. ปัญหา / อุปสรรค......................................-ไม่มี-....................................................................... 
15. ข้อเสนอแนะ............................-ไม่มี-....................................................................................................  
 

   ลงชื่อ          โสภิตวลัย  เบ้าทอง       ผู้รายงาน 
(นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ 

๑. ชื่อโครงการ 
 การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส าหรับสถานศึกษา 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เป้าหมายที่ ๔ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
๕. แผนงาน 
 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๖. กลยุทธ์ที่ ๖ 
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 
๗. ลักษณะโครงการ 

［］ใหม ่ ［］ต่อเนื่อง 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว นางแก้ว  ฉัตรจอหอ และนายเฉลิมพล  ดวงมุลตรี 
๙. วัตถุประสงค์ 

๙.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ได้ 
 ๙.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการน ารายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 ๙.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนของการจัดหา
พัสดุตามระเบียบและเป็นไปในแนวทางเดี่ยวกัน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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๑๐. เป้าหมาย 

๑๐.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output )  
  ๑๐.๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน 
  ๑๐.๑.๒ ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และงบด าเนินงาน ค่า
ซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จ านวน ๓๒ โรงเรียน 

๑๐.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome ) 
ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ  

เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดหาพัสดุ งบด าเนินงาน งบลงทุน และปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง 
๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑๒. งบประมาณที่ได้รับ 

จ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่าย  ๒๐,๒๖๐ บาท 

            คงเหลือ   ๕๙,๗๔๐ บาท 
๑๓. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายข้ันตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ กับใคร อย่างไร) 
 -กิจกรรมที่ ๑ ออกติดตามโรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการศึกษา  จ านวน ๓๒ โรงเรียน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกเป็น ๒ ชุด 
 2. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ออกตรวจสอบครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการศึกษา ทุกโรงเรียน 
 3. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ 
 4. ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับ ถูกต้องครบถ้วน มอบเรื่องให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือท าเรื่องเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผู้ขายต่อไป 

-กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดท าแผนการซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดหาพัสดุ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน 
2. จัดท าหนังสือแจ้งให้มาร่วมประชุม 
3. จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงานระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบลพร้อมพิจารณาวิธีการจัดซื้อ 
4. น าผลสรุปการประชุมไปประกาศจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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๑๔. ผลการด าเนินกิจกรรม  
กิจกรรมที่ ๑  

1. ท าให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้รับครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการ 
2. ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับถูกต้องตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 2 
1. ท าให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลตรงตาม

เกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงดิจิทัล 
และตรงตามความต้องการของโรงเรียน 

2. มีการระดมความคิดเห็นท าให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว 
๑๕. ปัญหา/อุปสรรค 
 15.1 โรงเรียนตั้งอยู่ไกล ท าให้ต้องใช้เวลาในการออกไปตรวจสอบและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 15.2 การก าหนดเกณฑ์คุณลักษณะ ต้องสอบถามทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ท าให้ใช้เวลานานในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเกณฑ์คุณลักษณะ 
๑๖. ข้อเสนอแนะ 
 ควรให้โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อ จะได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 
 
                   วันเพ็ญ  อ่อนแก้ว           ผู้รายงาน 
      (นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว) 
       ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 
1.ชื่อโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการ 

ใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

5.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

6.  กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการริหารจัดการศึกษา 

7.  ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอนุชิตา  ภาระเวช  
9.  วัตถุประสงค์   
 9.1 เพ่ือมั่นใจว่าสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 9.2  เพ่ือทราบว่าระบบการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ 
เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 9.3  เพ่ือทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ มติ  และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องตามท่ีทางราชการก าหนด 
 

10.  เป้าหมาย   
 10.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1)  ตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 
   - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ จ านวน 17 แห่ง 
 
   - ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
   อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. จ านวน 6 แห่ง 
   - ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาที่มีผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
     การบัญชี และพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 2 แห่ง 
   - ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการตามนโยบายคณะรัฐมนตรีจ านวน 
183 แห่ง (สพป. และสถานศึกษา) 
  2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 คน 
 10.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
  3.2.1 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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  3.2.2ระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ เหมาะสม 
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  3.2.3  การปฏิบัติงานของสถานศึกษาหน่วยรับตรวจเป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย 
ระเบียบ มติ และข้อบังคับที่ทางราชการก าหนด 
  3.2.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบภายใน 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ 1ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

12.  งบประมาณท่ีได้รับ  จ านวน  35,000    บาท 
     เบิกจ่าย  20,240 บาท 
     คงเหลือ  14,580 บาท 
 
13.  วธิีด าเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร)   
  13.1 กิจกรรมที่ 1 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและจัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 
   2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายในเพ่ือชี้แจงการด าเนินการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในเดือนมกราคม 2564 
  13.2กิจกรรมที่ 2การเข้ารับการอบรมพัฒนา 
   1) เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 
สพฐ. ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 
   2) เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (มีนาคม – เมษายน 2564) 
  13.3กิจกรรมที่ 3การตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน 25 แห่ง 
   1)ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สถานศึกษา จ านวน 17 แห่ง(มกราคม –
กรฎาคม 2564) 
   2) ตรวจสอบการด าเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ สถานศึกษา  
จ านวน 6 แห่ง(มกราคม – มีนาคม  2564) 
   3) ติดตามตรวจสอบสถานศึกษาที่มีผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับปรับปรุง 
จ านวน 2 แห่ง ((มกราคม – กรกฎาคม 2564) 
  13.4  กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี 
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  13.5 กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
   1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  
   2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564) 
   3) รายงานผลการตรวจสอบผลการด าเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานฯ (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564) 
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   - ด าเนินกรรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ให้ สพฐ. ผ่านระบบ ARS (ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2564) ด าเนินการรายงานผล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 
แห่ง ระดับดี จ านวน 6 แห่ง ระดับพอใช้ จ านวน 2 แห่ง ระดับปรับปรุง จ านวน 1 แห่ง 
14.  ผลการด าเนินการ  (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 9 ) 
  เชิงปริมาณ 
  14.1 กิจกรรมที่ 1 
   1) ด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและจัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563ด าเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียด ตามค าสั่ง สพป.ยโสธร เขต 2 ที่634/2563 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2563  
   2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายในเพ่ือชี้แจงการด าเนินการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 35 ราย ในวันที่ 21 มกราคม 2564 
  14.2 กิจกรรมที่ 2 
   - เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 
สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 
  14.3 กิจกรรมที่ 3ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน 25 แห่ง 
   1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สถานศึกษา ครั้งที่ 1 จ านวน 8  แห่ง 
ระหว่างวันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการตรวจสอบพบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 
1 แห่ง ระดับดี  จ านวน 4 แห่ง ระดับ พอใช้ จ านวน 2 แห่ง ระดับปรับปรุง จ านวน 1 แห่ง 
   2) ติดตามตรวจสอบสถานศึกษาที่มีผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับปรับปรุง 
จ านวน 2 แห่งระหว่างวันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการตรวจสอบพบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี จ านวน 2 แห่ง 
  14.4  กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ตามติคณะรัฐมนตรี  
เป็นรายไตรมาส ด าเนินรายงาน สพฐ. ผ่านระบบ ARSไตรมาสที่ 1-2  
  14.5 กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   - ด าเนินการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ให้ สพฐ. ผ่านระบบ ARS (ภายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2564) ด าเนินการรายงานผล เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2564  
 

 เชิงคุณภาพ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในเชิงคุณภาพเป็นที่พอใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริต โปร่งใจ และตรวจสอบได้ 

    2) การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด     
มีการก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีอย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ี
     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการ
ในการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า 

    4) ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
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     5) ลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
15.ปัญหา/อุปสรรค 
  1) ขาดอัตราก าลังด้านบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในส่งผลให้การตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียน อาจใช้
เวลาหลายปี 
  2) สถานศึกษาส่วนใหญ่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีบ่อย ต้องเริ่มต้นเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานใหม่ ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการย้าย เกษียณ ภาระงานยากครูไม่ถนัด 
  3) ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 
16. ข้อเสนอแนะ 
  1) สนับสนุนเพิ่มบุคลากรให้หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตาม
งบประมาณ  
  2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านการตรวจสอบ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง          
ที่หน่วยงานกลางก าหนดขึ้น 
    
 

      ลงชื่อ        อนุชิตา  ภาระเวช       ผู้รายงาน 
                    (นางอนุชิตา   ภาระเวช) 
             ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

ภาพประกอบการรายงาน 
ประชุมคณะกรรมเครือข่ายตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
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การตรวจสอบสถานศึกษา ครั้งที่ 1 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ 

๑. ชื่อโครงการ 

 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 การบริการประชาชนและประสิทธิภาครัฐ 

๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความ

หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมมาภิบาล 

๕. แผนงาน 

 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๖. กลยุทธ์ 

 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 

๗. ลักษณะโครงการ 

［］ใหม ่ ［］ต่อเนื่อง 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ และคณะ 

๙. วัตถุประสงค์ 

๙.๑ เพ่ือให้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

๙.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด สามารถ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบบริหารสถานศึกษาและโปรแกรมต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลกลางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ให้ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ในการบริหารจัดการศึกษา 

การคาดการณ์แนวโน้มทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ต่อไป 
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๑๐. เป้าหมาย 

๑๐.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output )  

  ๑) บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน ๑๘๒ โรงเรียน ๑ สาขา โรงเรียนละ ๑ คน ได้รับการพัฒนา

ความรู้ ทักษะระบบบริหารสถานศึกษาและระบบต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลกลาง เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (DMC) ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑๐.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome ) 

  ๑) บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ตามฐานข้อมูล

กลางของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปีการศึกษา 

๒๕๖๔๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๒. งบประมาณที่ได้รับ 

จ านวน ๘๐,๐๐๐บาท 

เบิกจ่าย  ๒,๓๔๐บาท 

         คงเหลือ๗๗,๖๖๐บาท 

๑๓. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายข้ันตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ กับใคร อย่างไร) 

 กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ(Big 

Data)ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ส าหรับบุคลากรของสถานศึกษา)  

 กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) ปี

การศึกษา ๒๕๖๔  (คณะท างานเขียนโปรแกรม) 



๑๔. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ ๑๓ พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ(Big 

Data)ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ส าหรับบุคลากรของสถานศึกษา)  

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการ (Big Data) ปีการศึกษา 2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ระบบ Zoom) 
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กิจกรรมที่ ๒ :การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ(Big Data)ปีการศึกษา๒๕๖๔  

คณะท างานเขียนโปรแกรม        อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

๑๕. ปัญหา/อุปสรรค           

-ไม่มี- 

๑๖. ข้อเสนอแนะ            

-ไม่มี- 

 

    ลงชื่อผู้รายงาน         ผดุงสทิธิ์  ลาวรรณ 

      (นายผดุงสิทธิ์   ลาวรรณ) 

     ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ 

๑. ชื่อโครงการ 

 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(Digital Literacy) 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 การบริการประชาชนและประสิทธิภาครัฐ 

๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความ

หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมมาภิบาล 

๕. แผนงาน 

 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๖. กลยุทธ์ 

 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 

๗. ลักษณะโครงการ 

［］ใหม ่ ［］ต่อเนื่อง 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ และคณะ 

๙. วัตถุประสงค์ 

๙.๑เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 ๙.๒เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อดี ข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 ๙.๓ เพ่ือบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นค่าสถิติที่เป็น

รูปธรรม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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๑๐. เป้าหมาย 

๑๐.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output )  

  ๑๐.๑.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

๑๐.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome ) 

  ๑๐.๒.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านการ

ประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบทุกคน 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๒. งบประมาณที่ได้รับ 

จ านวน๑๐๐,๐๐๐บาท 

เบิกจ่าย ๖๒,๕๗๐ บาท 

            คงเหลือ  ๓๗,๔๓๐ บาท 

๑๓. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายข้ันตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ กับใคร อย่างไร) 

 กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตร 

กิจกรรมที่ ๒ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 

กิจกรรมที่ ๓ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๔ : รายงานผลการด าเนินงาน 

๑๔. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ ๑๓ พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 

กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตร 
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ภาพกิจกรรมประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าหลักสูตรฯวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพป.

ยโสธร เขต ๒ 
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กิจกรรมที่ ๒ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 

ภาพกิจกรรมอบรมฯระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ส าหรับโรงเรียนน าร่อง 
วันที่ ๒๘ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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กิจกรรมที่ ๓ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๔ : รายงานผลการด าเนินงาน 

                   อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

๑๕. ปัญหา/อุปสรรค 

  -ไม่มี- 

๑๖. ข้อเสนอแนะ 

  -ไม่มี- 

 

       ลงชื่อผู้รายงาน      ผดุงสทิธิ์ ลาวรรณ 

      (นายผดุงสิทธิ์   ลาวรรณ) 

     ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ :ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาพภาครัฐ 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา:เป้าหมาย 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  
     เพ่ิมความคล่องตัวในการรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  
     และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
5. แผนงาน :พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. กลยุทธ์ :ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
7. ลักษณะโครงการ :ใหม ่
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางสมใจ มิ่งไชย นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว และคณะกลุ่มนโยบายและแผน 
9. วัตถุประสงค์ : 
  9.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเตรียมด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  9.๒ เพ่ือส่งเสริมการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง แบบมีส่วนรวม มีความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้10. เป้าหมาย 
11. ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม – กันยายน 2564 
12. งบประมาณที่ได้รับ:  จ านวน    86,000.- บาท 
    เบิกจ่าย   10,650.- บาท 
    คงเหลือ   75,350.- บาท 
13. วิธีด าเนินกิจกรรม (อธิบายข้ันตอนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร อย่างไร) : 
  ออกเก็บข้อมูลความจ าเป็น/ขาดแคลน ความต้องการด้านงบประมาณ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน โรงเรียนในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียน 
14. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินตามข้อ 13 พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบ) 
15. ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี 
16. ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

ลงชื่อ        พัชริตา  อุ่มแก้ว 
    (นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 


