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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงาน และขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแก้ไขปัญหา  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  โดยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  ซึ่ง
เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 

 

สภาพทั่วไป 
1. ที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  451  หมู่ 2  ถนนอ านวยกิจ  ต าบล
ประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31140  มีสถานศึกษาในสังกดั 230 แห่ง 
ด าเนินการจัดการศึกษาในพื้นทีก่ารปกครอง 5 อ าเภอ คือ  

อ าเภอประโคนชัย  พื้นที่  890.121 ตารางกิโลเมตร 

อ าเภอกระสัง   พื้นที่  652.7 ตารางกิโลเมตร 

อ าเภอบ้านกรวด   พื้นที่  583.9 ตารางกโิลเมตร 

อ าเภอพลับพลาชัย  พื้นที่  306.67 ตารางกิโลเมตร 

อ าเภอห้วยราช    พื้นที่  182.12 ตารางกิโลเมตร 

รวมพื้นที่เขตบริการทั้งสิ้น  2,615.511  ตารางกิโลเมตร 
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แผนที่เขตบริการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
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2. อาณาเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจงัหวัดบุรีรัมย์ มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย ์  

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

3. การติดต่อสื่อสาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  มีเว็บไซต์หลัก คือ  www.br2.go.th       

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังน้ี 
- หน้าห้อง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 2  0 4467 0700  โทรสาร 0 4467 0700 
- กลุ่มอ านวยการ    0 4467 1094  โทรสาร 0 4467 1094 
- กลุ่มนโยบายและแผน    0 4467 0714 

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 0 4467 0713 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล   0 4467 0712 

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 4467 0712 

- กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลฯ 0 4467 1143 

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0 4467 0715 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   0 4467 0716 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ภารกิจ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ 

ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีด่ าเนินการให้เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

ข้อ 5  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้  

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ความต้องการของท้องถิ่น  

2) วิเคราะหก์ารจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพื้นที่ 

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา  

5) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา  

6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ 

จัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่

จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที ่

การศึกษา  

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา  

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา  

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที ่ของหน่วยงาน 

ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
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5. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที่ แบ่งเป็น 9 กลุ่มงาน ดังนี ้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ  

(2) กลุ่มนโยบายและแผน  

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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7.  อ านาจหนา้ที่ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มีดงัต่อไปนี ้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต  

(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  

(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงาน  

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพรก่ิจการและผลงานและบริการข้อมูลข่าวสาร  

(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  

(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่พ้ืนที่การศึกษาที่มใิช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

    มอบหมาย  

(2) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้  

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  

     แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร         

     งบประมาณ  

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ  

     ตามนโยบายและแผน  

(ง) ด าเนินการวิเคราะห ์และจัดท าข้อมูลเกีย่วกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

     ขั้นพื้นฐาน  

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั 

     มอบหมาย  
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห ์ด าเนินการ และส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางไกล  

(ข) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัด 

     การศึกษา  

(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพือ่การบริหารและการจัดการศึกษา  

(ง) ด าเนินการวิเคราะห ์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและ  

     การสื่อสาร  

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ 

         มอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  

(ค) ด าเนนิงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  

(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน บริหารสินทรัพย ์ 

(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ และ 

     งานบริหารสินทรัพย ์

 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

     มอบหมาย  

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ  

(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมหีรือเลื่อนวิทยฐานะ  

(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจาก 

     ราชการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ง) ศึกษา วิเคราะห ์และด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน       

    การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบคุลกรทางการศึกษา 

(จ) ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั  

(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
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(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก   

     บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

(ซ) ศึกษา วิเคราะห ์และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ ์ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี 

     ของรัฐ  

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

     มอบหมาย  

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  

(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ   

     และจรรยาบรรณ 

 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

     การศึกษา  

(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ 

     ต่างประเทศ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

     การศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

     มอบหมาย 

 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา   

     ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

(ข) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

(ค) วิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกีย่วกับการวัดและการประเมินผล 

     การศึกษา  

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน  

     ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา  
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(ฉ) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  

     การศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

     ของเขตพื้นที่การศึกษา  

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

     มอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(ก) ศึกษา วิเคราะห ์ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  

(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรปูแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ 

     การศึกษาตามอัธยาศัย  

(ค) ส่งเสริมและสนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น 

     พื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน 

     ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  

(ง) ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง กับ 

     นโยบายและมาตรฐานการศึกษา  

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  

(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี 

     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศกึษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษส์ิทธิเด็ก 

     และ เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  

(ช) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสรมิปอ้งกัน แก้ไข และ 

     คุม้ครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  

(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู ้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ ได้รับ 

     มอบหมาย 
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(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญช ีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ 

     กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

     มอบหมาย 

 

8.  การบริหารแบบเขตพัฒนาการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  ได้จัดท าระเบียบส านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ว่าด้วยเขตพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2561  เพื่อกระจายอ านาจการบริหาร

จัดการศึกษาไปยังกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด  โดยบริหารแบบเขตพัฒนาการศึกษา และ

ก าหนดให้เขตพัฒนาการศึกษาเป็นองค์ประสาน  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นทีค่วามรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 2 

จ านวน  5  เขตพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 

1) เขตพัฒนาการศึกษาประโคนชัย 

2) เขตพัฒนาการศึกษากระสัง 

3) เขตพัฒนาการศึกษาบ้านกรวด 

4) เขตพัฒนาการศึกษาพลับพลาชัย 

5) เขตพัฒนาการศึกษาห้วยราช 

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 

1. ก าหนดนโยบายและแผน เพือ่การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 

2. เสนอแนะการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต

พัฒนาการศึกษาต่อผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

3. ก ากับ ดูแล ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ  การบรหิารและการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา  ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารงานทั่วไป 
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4. เสนอแนะแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา ต่อ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2  

5. ประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน และ

ชุมชน  เพื่อพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 

6. แต่งต้ังอนุกรรมการ  คณะท างานในการปฏิบัติงานของเขตพัฒนาการศึกษา 

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

มอบหมาย 

 

9.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ได้ปรับปรุงระเบียบส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดย

ก าหนดให้มีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  21  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี ้

1. เขตพัฒนาการศึกษาประโคนชัย  ประกอบด้วย 

1.1 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 1 

1.2 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 2 

1.3 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 3 

1.4 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 4 

1.5 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 5 

1.6 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 6 

1.7 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 7 

1.8 กลุ่มเครือข่ายประโคนชัย 8 

2. เขตพัฒนาการศึกษากระสัง  ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มเครือข่ายกระสัง 1 

2.2 กลุ่มเครือข่ายกระสัง 2 

2.3 กลุ่มเครือข่ายกระสัง 3 

2.4 กลุ่มเครือข่ายกระสัง 4 

2.5 กลุ่มเครือข่ายกระสัง 5 
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3. เขตพัฒนาการศึกษาบ้านกรวด  ประกอบด้วย 

3.1 กลุ่มเครือข่ายบ้านกรวด 1 

3.2 กลุ่มเครือข่ายบ้านกรวด 2 

3.3 กลุ่มเครือข่ายบ้านกรวด 3 

3.4 กลุ่มเครือข่ายบ้านกรวด 4 

4. เขตพัฒนาการศึกษาพลับพลาชัย  ประกอบด้วย 

4.1 กลุ่มเครือข่ายพลับพลาชัย 1 

4.2 กลุ่มเครือข่ายพลับพลาชัย 2 

5. เขตพัฒนาการศึกษาห้วยราช  ประกอบด้วย 

5.1 กลุ่มเครือข่ายห้วยราช 1 

5.2 กลุ่มเครือข่ายห้วยราช 2 

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ความร่วมมอืการด าเนินงานด้านวิชาการ  งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ของสถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมอืการสร้างขวัญ ก าลังใจ ใหค้ าปรึกษาแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อย่างน้อยภาคเรยีนละหนึ่งครั้ง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1. ข้อมูลด้านปรมิาณ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนพ้ืนที่ประชากร องค์กร หมู่บ้าน และครัวเรือน ในเขตพื้นที่การศึกษา (ทุกกลุ่มอาย)ุ 

 
ที่ 

 
อ าเภอ 

พื้นที่  
(ตร.กม.) 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ต าบล 

จ านวน 
หมู่บ้าน 

จ านวน 
เทศบาล 

จ านวน 
อบต. 

ระยะทาง 
จากอ าเภอ 

ถึงเขตพื้นที่ฯ 
1 ประโคนชัย 890.121 137,042 16 182 4 13 0 

2 กระสัง 652.7 105,784 11 168 4 8 45 

3 บ้านกรวด 583.9 77,045 9 115 8 3 22 

4 พลับพลาชัย 306.67 44,912 5 67 2 4 20 

5 ห้วยราช 182.12 37,594 8 80 3 5 65 

รวม 2,615.511 402,377 49 612 21 33  
ที่มา : ข้อมลูกรมการปกครอง พ.ศ. 2560 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
ระดับชั้นที่จัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงช้ันประถมศึกษาปีที ่6 21 
อนุบาล 2 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที ่6 208 
อนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 1 
อนุบาล 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 - 
อนุบาล 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 - 

รวม 230 
ที่มา : ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  13 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
ขนาด (จ านวนนักเรียน) จ านวนโรงเรียน 

ขนาดที่ 1 (นักเรียน 120 คนลงมา) 96 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121-300 คน) 97 
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 301-500 คน) 29 
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 501-1,500 คน) 8 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) - 

รวม 230 
ที่มา : ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) 
 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามจ านวนนักเรียน 
ขนาด (จ านวนนักเรียน) จ านวนโรงเรียน 

ไม่มีนักเรียน  - 
นักเรียน 1 - 20 คน  2 
นักเรียน 21 - 40 คน  6 
นักเรียน 41 - 60 คน  16 
นักเรียน 61 - 80 คน  27 
นักเรียน 81 - 100 คน  22 
นักเรียน 101 - 120 คน  20 

ที่มา : ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) 
 

 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกดั จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

ร.ร. 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ห้องเรียน จ านวนคร ู
อัตราส่วน 

ชาย หญิง รวม ห้อง : นร. ครู : นร. 
1 ประโคนชัย 77 7,745 6,931 14,676 811 916 1 : 18 1 : 16 
2 กระสัง 67 5,728 5,494 11,222 640 697 1 : 17 1 : 16 
3 บ้านกรวด 47 4,236 3,940 8,176 488 545 1 : 16 1 : 15 
4 พลับพลาชัย 23 2,699 2,424 5,123 250 307 1 : 20 1 : 16 
5 ห้วยราช 16 2,131 1,906 4,037 212 246 1 : 19 1 : 16 
 รวม 230 22,539 20,695 43,234 2,401 2,711 1 : 18 1 : 15 

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) 

 



 
  14                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2561 

ชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน อัตราส่วน 

ห้องเรียน : นักเรียน ชาย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา      
อนุบาลปีที่ 1 22 122 117 239 1 : 10 

อนุบาลปีที่ 2 256 2,130 1,963 4,093 1 : 15 

อนุบาลปีที่ 3 257 2,246 2,115 4,361 1 : 16 

รวมก่อนประถมศึกษา 535 4,498 4,195 8,693 1 : 16 

ระดับประถมศึกษา      
ประถมศึกษาปีที่ 1 268 2,533 2,341 4,878 1 : 18 

ประถมศึกษาปีที่ 2 268 2,358 2,195 4,553 1 : 16 

ประถมศึกษาปีที่ 3 268 2,319 2,204 4,523 1 : 16 

ประถมศึกษาปีที่ 4 263 2,393 2,209 4,602 1 : 17 

ประถมศึกษาปีที่ 5 260 2,429 2,311 4,740 1 : 18 

ประถมศึกษาปีที่ 6 265 2,472 2,334 4,806 1 : 18 

รวมประถมศึกษา 1,592 14,504 13,594 28,098 1 : 17 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 90 1,274 982 2,256 1 : 25 
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 93 1,226 991 2,217 1 : 23 

มัธยมศึกษาปทีี่ 3 91 1,040 933 1,973 1 : 21 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 274 3,540 2,906 6,446 1 : 23 

               รวมทั้งสิ้น 2,401 22,542 20,695 43,237 1 : 18 

ที่มา : ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัด  จ าแนกรายอ าเภอ 

 
อ าเภอ 

จ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ จ านวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 

โรงเรียน 
อนุบาล 
ถึง ป.6 

อนุบาล 
ถึง ม.3 รวม 

ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถม 
ศกึษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวม 
ทุกระดับ 

ประโคนชัย 77 54 24 78 2,994 9,823 1,859 14,676 
กระสัง 67 49 18 67 2,228 7,434 1,560 11,222 
บ้านกรวด 47 30 17 47 1,705 5,392 1,079 8,176 
พลับพลาชัย 23 11 12 23 1,020 2,963 1,140 5,123 
ห้วยราช 16 8 8 16 746 2,486 805 4,037 

รวม 230 152 79 231 7,993 20,098 6,443 43,234 

ที่มา : ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561) 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  15 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งและกลุ่ม/หน่วย 
 

ที่ 

 

กลุ่ม/หน่วย 

บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
เขตพ้ืนที ่

ศึกษา 
นิเทศก ์

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

1 ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ 2 - - - - 2 
2 กลุ่มอ านวยการ - - 5 2 8 15 
3 กลุ่มนโยบายและแผน - - 2  2 4 
4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- - 1 - - 1 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

- - 4 - 5 9 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 6 - 3 9 
7 กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา 
- - 1 - - 1 

8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 14 - - 2 16 

9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 - 2 7 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - 1 3 
 รวม 2 14 26 2 23 67 

ที่มา  :  ข้อมูลจากการส ารวจ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
  16                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ตารางที่ 9  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 

ที่ ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 9 
4 ศึกษานิเทศก ์ 14 
5 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 17 
6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 230 
7 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 35 
8 ข้าราชการครูสายผู้สอน 2,421 
9 พนักงานราชการ 128 
10 ครูอัตราจ้าง 34 
11 ลูกจ้างประจ า 75 
12 ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานนักการภารโรง 116 
13 ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 115 
14 ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานส านักงานเขตฯ 23 
 รวม 3,219 
ที่มา  :  ข้อมูลการส ารวจจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  17 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ที่ กลุ่มเครือข่าย ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
จ านวน

โรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่าย 

1 ประโคนชัย 1 นายวงศ์วัฒน์  ภูมิประโคน อนุบาลประโคนชัย 5 
2 ประโคนชัย 2 นายนิคม  ขันโสม บ้านจรเข้มาก 13 
3 ประโคนชัย 3 นายประสิทธิ์  แสงดาว บ้านโคกกลอย 13 
4 ประโคนชัย 4 นายสุทิน  ทะเรรัมย ์ บ้านไทรโยง 12 
5 ประโคนชัย 5 นายอุดร  จงกล วัดบ้านไทรฯ 10 
6 ประโคนชัย 6 นายรอง  ชาญประโคน บ้านโคกเพชร (บุญเหลือฯ) 9 
7 ประโคนชัย 7 นายจรัล  เป็งหน้อย บ้านโคกตะเคียนสามัคค ี 11 
8 ประโคนชัย 8 นางเพ็ญศิริ  สายจันทร์หอม บ้านสี่เหลี่ยม 5 
9 กระสัง 1 นายวัชเรนทร์  สุตะนนท ์ บ้านสวายสอ 14 
10 กระสัง 2 นายประสพ  เกรติกุล วัดอินทบูรพา 16 
11 กระสัง 3 นายอรรถพล  พิมพ์นนท์ บ้านทุ่งสว่าง 14 
12 กระสัง 4 นายทรงชัย  สุขแสนสขุ บ้านระกาเสม็ด 10 
13 กระสัง 5 นายโพชัน  ขุนาพรม วัดบ้านหนองพลวง 13 
14 บ้านกรวด 1 นายอภิชาติ  หวังสวัสดิ์ปรีชา อนุบาลบ้านกรวด 13 
15 บ้านกรวด 2 นายองอาจ  วัชเรนทร์วงศ์ ชุมชนบ้านโนนเจริญ 13 
16 บ้านกรวด 3 นายณรงค์  พรหมทอง นิคมพัฒนาสายโท 11 12 
17 บ้านกรวด 4 นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ บ้านหนองไม้งาม 2 9 
18 พลับพลาชัย 1 นายไพบูลย์  ยงทว ี บ้านบุญช่วย 11 
19 พลับพลาชัย 2 นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์ พุทธบารม ี 12 
20 ห้วยราช 1 นายอรรถพล  วรรณพงศ์สถิต วัดบ้านสนวน 8 
21 ห้วยราช 2 นายไพโรจน์  ยอดสะเทิ้น วัดบ้านเมืองโพธิ์ 8 
ประธาน ร.ร.ขยายโอกาส นายเกษม  ปาประโคน วัดบ้านตะโกตาพ ิ 79 
ประธาน ร.ร.ขนาดเล็ก นายมนทิพย์  จานเขื่อง บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 96 

ที่มา :  ข้อมูลสารสนเทศ สพป.บุรีรมัย์ เขต 2  ปีการศึกษา 2561 

 

 

 



 
  18                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

2.  ข้อมูลด้านคุณภาพ 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพผูเ้รียน (NT) 
ปีการศึกษา 2560 

2.1.1 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพผู้เรียน (NT) 
 
ตารางที่ 10  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 

ผู้เรียน ปีการศกึษา 2560 ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามความสามารถ 

ความสามารถ สพฐ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
ผลต่างคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ด้านภาษา 52.67 54.12 1.45 
ด้านค านวณ 37.75 42.76 5.01 
ด้านเหตุผล 45.31 47.36 2.05 

รวม 45.25 48.08 2.83 
ที่มา :  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 

ตารางที่ 11  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
ผู้เรียน ปีการศกึษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามความสามารถ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ผลต่างคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
ความสามารถด้านภาษา 50.96 54.12 3.16 
ความสามารถด้านค านวณ 40.36 42.76 2.4 
ความสามารถด้านเหตุผล 54.16 47.36 -6.8 

รวม 48.49 48.08 -0.41 
ที่มา :  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ปีการศึกษา 2559 - 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2 
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2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET) 
 
ตารางที่ 12  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET) 

ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

 
กลุ่มสาระ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

2558 2559 2560 
ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
2558 2559 2560 

ค่าเฉลี่ย 
3 ปี 

ภาษาไทย 47.78 51.86 44.57 48.07 41.46 43.86 44.97 43.43 
คณิตศาสตร ์ 42.21 38.14 35.28 38.54 28.12 24.09 21.77 24.66 
วิทยาศาสตร์ 41.69 39.60 38.12 39.80 34.80 33.69 30.26 32.92 
ภาษาอังกฤษ 35.68 29.43 31.08 32.06 25.96 27.12 27.13 26.74 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

47.8 44.70 - 46.25 42.08 45.36 - 43.72 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 43.03 40.75 37.26 40.35 34.48 34.82 31.03 33.44 
ที่มา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2560 ของ สทศ. 

 

2.1.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษากบั
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET) 

 

ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ชั้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมนิ 

ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

(สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 46.58 44.57 
 คณิตศาสตร ์ 37.12 35.28 
 วิทยาศาสตร ์ 39.12 38.12 
 ภาษาอังกฤษ 36.34 31.08 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 

เฉลี่ย (ป.6) 39.79 37.26 
ที่มา  :  ข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561 
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ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ชั้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมนิ 

ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

(สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) 
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาษาไทย 48.29 44.97 
 คณิตศาสตร ์ 26.30 35.28 
 วิทยาศาสตร ์ 32.28 38.12 
 ภาษาอังกฤษ 30.45 27.13 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 

เฉลี่ย (ม.3) 34.33 37.26 
ที่มา  :  ข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561 
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ส่วนที่  2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานไว้ ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน ์
 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือ เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื” 

 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ   

 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  
 

ยุทธศาสตรท์ี่  1   ด้านความมั่นคง 
   - เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย  

และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมติิ  ควบคู่กับการขยายโอกาส 

ของประเทศไทยในเวทีโลก 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
   - คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปญัญา  มีทักษะที่จ าเปน็ใน 
   ศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   - สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  กระจายศูนย์กลาง 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น 
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - ค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลลพัธ์ 
ต่อความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   - การปรับเปลีย่นภาครัฐ  ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชนและ 

ประโยชน์ส่วนรวม” 
 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  
1.  ความอยู่ดมีีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2.  ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ 
4.  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5.  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6.  ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แนวคิดการจดัการศึกษา (Conceptual Design)  
ตามแผนการศกึษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  

   หลักการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  
   หลักการจดัการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)  
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  

 หลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  
   ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030)   

โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการ 
ศึกษาแห่งชาต ิ
 
วิสัยทัศน ์ :   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่21 
 
วัตถุประสงค์    

มีวัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2)  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองด ีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
    บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ 
    ยุทธศาสตรช์าติ  
3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู ้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  
    และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง  
4)  เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายไดป้านกลาง และความเหลื่อมล้ า 
    ภายในประเทศลดลง 

 
เป้าหมาย 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  มีเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  

5 ประการ  คอื 

1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
2)  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปา้หมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
     อย่างเท่าเทียม (Equity)  
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3)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม 
     ศักยภาพ (Quality)  
4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที ่คุ้มค่าและ 
     บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที ่

       เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มเีป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมทีักษะที่ส าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่จัดการศึกษาผลิตบณัฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลติและมูลค่าเพิม่ทาง 
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีเป้าหมาย  ดงันี ้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 

จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง 

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ 

ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมปีระสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดงันี ้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ 

สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสทิธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพื้นที่ 
6.4 กฎหมายและรปูแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที ่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของคร ู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสรมิให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

1. น้อมน าแนวพระราชด าร ิสืบสานพระราชปณธิานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร  มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ 
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร  มีใจความส าคญัว่า  

(1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผูเ้รียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนม ี
ทัศนคติที่ถูกตอ้ง  

(2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาท ิการสร้าง 
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”  

1.2 สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนกัเรียน ครู และการศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง 

มิใช่สอนให้เดก็คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน  เพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ  เชน่ สอบได้ที่หนึง่ของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน  
ชัน้ต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 ม.ิย.2555) 

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรูจ้ักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความ 
สามัคคี รูจ้ักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กนั” (5 ก.ค.2555) 

“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
1.2.2  คร ู
“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จ านวน 

ไม่พอ และครยู้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พรอ้มที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามที่ต้องการ  จึงจะต้องคัดเลือกครูและพฒันาครู  ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก 
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขา
ที่เหมาะสมที่จะสอน  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักความเมตตา
ต่อเด็ก  ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” 
(11 มิ.ย.2555) 
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“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอาย ุ40 – 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่  ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
(6 ม.ิย.2555) 

“ปัญหาปัจจุบนัคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได ้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบ 
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนงัสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน  หากนักเรียนต้องการ 
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพเิศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” 
(5ก.ค.2555) 

2. การด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน ์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยดึยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นการด าเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเนน้ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส าคญั นโยบาย แนวทางหลักการด าเนนิงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์  รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน เป็นหลักในการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
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5. การขับเคลือ่น ก ากับและการติดตามการน าจุดเนน้เชงินโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัต ิ

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง 

นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

6 ด้าน  

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม  

ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 
 

วิสัยทัศน ์

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู ้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทกัษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และปรบัตัวตอ่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. คร ูเป็นผู้เรียนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นคร ูมีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลย ี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านกึความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู ้ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิต ิ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม ่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลือ่นคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ  

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขบัเคลื่อน
คุณภาพ  

 

นโยบาย 
 

นโยบายที ่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที ่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที ่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
นโยบายที ่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นทีพ่ิเศษเฉพาะ 
ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหวุัฒนธรรม  

2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มทีด่้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่
ห่างไกลสูงในถิน่ทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว  

ประเดน็กลยุทธ ์
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรยีนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พืน้ที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกง่ ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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นโยบายที ่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนทุกคนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ด ี(Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค ์มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผูอ้ื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ  มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้าน
ที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู ้หรือความ 
สามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services) หรอืการสง่ต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมทีักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซอ้นและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้  

ประเดน็กลยุทธ ์
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

มีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที ่21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education)  
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ

ชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชวีิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู ้(Knowledge-Based 

Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบายที ่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค ์

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  

ประเดน็กลยุทธ ์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาคร ูให้ตรงกับ

สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. น า DigitalTechnology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  มีมาตรฐาน และลดความ 
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้าประสงค ์

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถงึการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา  

ประเดน็กลยุทธ ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่เพื่อให้

พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

3. สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  33 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

นโยบายที ่ 5  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค ์

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่

ประเดน็กลยุทธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหม้ีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที ่

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลย ีBig Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลคร ูข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอืน่ๆ ที่จ าเปน็มา
วิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  
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แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   
เป็นองค์การชั้นน า คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นบุรีรัมย์สู่สากล 

พันธกิจ 
1.  บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ อ าเภอประโคนชัย อ าเภอกระสัง อ าเภอบ้านกรวด 

อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอห้วยราช ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะคนดีศรี
บุรีรัมย์ 

2.  พัฒนาระบบบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล 

ค่านิยม 

 

 

 
หลักการท างาน 
 

 

"Smart One Team" 

 

แนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา  

 

 

 
            

 

 

"งานได้ผล คนมีความสุข" 

“Smart One Team” 

“เรือนเพาะช าแห่งอนาคต  สร้างคนดีใหบ้้านเมือง” 

Cultivated Area Of The Future                  Quality Land 

“บริหารโปร่งใส เต็มใจบริการ ท างานเปน็ระบบ” 
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เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และปรบัตัวตอ่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. คร ูเป็นผู้เรียนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลย ี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านกึความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู ้ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิต ิ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม ่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลือ่นคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ  
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ส่วนที่  3 

รำยละเอียดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 





 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  37 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ 
    การบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ ์และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
    ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    โดยได้รับจัดสรรจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการส านักงานเขต 
    พื้นที่การศกึษา  จ านวน  8,000,000  บาท  มีรายละเอียดดงันี้ 

ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เจ้าภาพปฏิบตัิ 

 บริหารจดัการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 งานประจ า     
  - ค่าวัสดุส านักงาน/จ้างท าของ 600,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
  - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 200,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
  - ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 150,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
  - ค่าสาธารณูปโภค 800,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 งบภาระงาน     
  - จ้างเหมาบริการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 1,404,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 งบด าเนินงาน     
  - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 600,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

  รวมงบบริหารจัดการตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน 3,754,000   
  งบภารกิจหลัก     
  กลุ่มอ านวยการ     
1 ประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ / 

สถานศึกษา/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาฯ/ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 

583,000 กลุ่มอ านวยการ 

2 ประชาสัมพันธ์ 150,000 กลุ่มอ านวยการ 

  รวมกลุ่มอ านวยการ 733,000   
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ที ่ งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพปฏิบตัิ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

 
กลุ่มนโยบายและแผน     

3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
4 การจดัท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562–2565) 300,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
5 การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

  รวมกลุ่มนโยบายและแผน 400,000   

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 100,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

7 พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการจัดการศึกษา (DMC) 

60,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

  รวมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 160,000   
  กลุ่มบริหารงานบุคคล     
8 การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือช่างและ

ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งนักการภารโรง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

50,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

9 การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการบริหารงานบุคคล 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 150,000   

  กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา     
10 พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “Smart one team)  

“รวมพลังสร้างสรรค์ทีมเขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกล 
การศึกษาไทยก้าวหน้า” 

500,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

  รวมกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 500,000   
  กลุ่มกฎหมายและคด ี     

11 พัฒนาข้อกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

50,000 กลุ่มกฎหมายและคด ี

  รวมกลุ่มกฎหมายและคด ี 50,000   
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์     

12 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี และพัสด ุ

50,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

  รวมกลุ่มบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย ์ 50,000   
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ที ่ งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพปฏิบตัิ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     

13 โรงเรียนปลอดขยะ  ลดใช้พลงังาน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปี 2562 

70,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

14 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบ  
สะเต็มศึกษาและการกีฬาให้แก่โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ 

90,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

15 พัฒนาศักยภาพแกนน าสภานักเรียน ประจ าปี 2562 80,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
16 เสริมสร้างคุณธรรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ  

เนตรนาร ีและยุวกาชาด 
30,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

17 ส ามะโนประชากรวัยเรียน  ปีการศึกษา 2562 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  รวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 320,000   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    

18 การจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน   
ปีการศึกษา  2561 

300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

19 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 230,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
20 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพัฒนา

การศึกษา กลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา 

290,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

21 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 713,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
22 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
23 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 200,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
  รวมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ 1,783,000   
  หน่วยตรวจสอบภายใน     
24 แผนตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
100,000  หน่วยตรวจสอบภายใน 

  รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000   
  รวมทุกกลุ่ม/หน่วย 4,246,000   
  รวมทั้งสิ้น 8,000,000   
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โครงการที่  1  ประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  สถานศึกษา  ประธาน 

                                     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน

   ส านักงาน 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรชัย  ปะโมทานัง  และคณะ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้อ านวยการ

กลุ่ม/หน่วย/ ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นับเป็น

หัวใจส าคัญในการน านโยบาย ส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้อง

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

และขับเคลื่อนตลอดเวลา  เพื่อจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการ

ประชุม พบปะ ช้ีแจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา  รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกัน

และกัน  เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการ

สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่   

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อชีแ้จงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรมัย ์เขต 2  

2.2 เพื่อชีแ้จงและรายงานผลการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2                      

2.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  สถานศึกษา  จ านวน 8 ครั้ง ต่อปี                     

3.1.2 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 8 ครั้ง ต่อปี    

3.1.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 12 ครั้ง ต่อปี 

 3.2 เชิงคณุภาพ 

3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

           การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

         บุรีรัมย ์เขต 2 

3.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไต
รม

าส
ที่ 

1 
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 2

56
1 
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 2
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 2

56
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 2
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เม

.ย.
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มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. จัดท าโครงการปฏิทินก าหนดวันประชุมเพื่ออนุมัติ *            
2. แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ก่อนการประชุม 7 วัน  * * * * * * * * * * * * 
3. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระในการประชุมก่อน 
    จัดท าระเบียบวาระการ ประชุม 

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

4. ประสานเรือ่งสถานที่ประชุม อาหารว่างและเครื่องด่ืมก่อนการ 
    ประชุม 5 วัน 

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

5. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการประชุม 5 วัน * * * * * * * * * * * * 
6. ด าเนินการประชุม (ตามปฎิทิน) 
    - ประชุมผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดทกุโรงเรียนและ 
       ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  จ านวน 8 ครั้ง ต่อปี                 
     - ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       8 ครั้ง ตอ่ป ี
     - ประชุมบคุลากรในสังกดั สพป.บร.2 จ านวน 12 ครัง้ ต่อปี  

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

7. รายงานการประชุม  ทุกครั้งที่มีการประชุม * * * * * * * * * * * * 
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5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  583,000.-บาท  จากแผนการใช้จา่ยประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
จ านวน 8 ครั้ง ต่อปี                 
-  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   (260 x 35 x 2 x 8)  
- ค่าอาหารกลางวัน  ( 260 x 120 x 8 ) 

 
405,000.- 

  
 
 

145,600.- 
 

249,600.- 

 
9,800.- 

2 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  จ านวน 8 ครั้ง ต่อปี    
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ( 25 x35x8 )  

 
7,000.- 

  
 

7,000.- 

 

3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  จ านวน 12 ครั้ง ต่อปี  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม   
  (75 x 35 x 2 x 12)  
- ค่าอาหารกลางวัน (75 x 120 x 12) 

 
171,000.- 

  
 
 
63,000.- 
108,000.- 

 

รวมงบประมาณ 583,000.-  573,200.- 9,800.- 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

      - ความเสี่ยงด้านงบประมาณ  

        - ความเสี่ยงด้านก าหนดการปฏิบัติการ   

      - ความเสี่ยงด้านเทคนิค   

      - ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   ด าเนินโครงการตามก าหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน  โดยใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัดมาด าเนินการ 

ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ 90 

2. สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- บัญชีลงเวลา 

- รายงานการประชุม 

- การสังเกต 

- บัญชีลงเวลา 

- รายงานการประชุม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

      การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   

8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรมัย ์เขต 2 

8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   
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โครงการที่  2    ประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ ร.ต.เอนก  จอมค าสิงห ์และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดาเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
   การประชาสัมพันธ์เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้
รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและสามารถน าภารกิจผลการด าเนินงาน   ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่บุคลากรในสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนเขตบริการ สร้าง
ความเข้าใจที่ดีและประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่จะต้อง
บริหารและให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปกครอง จ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอประโคนชัย  อ าเภอบ้านกรวด  อ าเภอกระสัง  อ าเภอพลับพลาชัย และอ าเภอห้วยราช ซึ่งมีสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งสิ้น จ านวน 230 โรง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 
ตลอดทั้งผลงานและภารกิจต่างๆของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสังกัดตลอดทั้งหน่วยงานอื่น 
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สร้างความเข้าใจที่ดีต่อหน่วยงานและสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การจัด
การศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวเกีย่วกับการศึกษาให้บุคลากร 
ทางการศึกษา  หน่วยงาน  ประชาชนทั่วไป  ได้ทราบความเคลื่อนไหวระบบการท างานและสามารถพฒันางาน 
ให้ตรงกับสถานการณ์ได้ทันท่วงท ี

2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้ความสามารถ
และให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกดั 

2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เป็นช่องทางการสื่อสารกับสถานศึกษา บุคลากร

ในสังกัดและสูส่าธารณชน 
3.2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ ์
3.3 เพิ่มช่องทางสื่อสาร ได้แก ่การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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 2
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มี.
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เม

.ย.
 

พ.
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มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย
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กิจกรรมที ่1 แต่งต้ังคณะท างานประกอบด้วย ผู้บริหาร สพป.
บุรีรัมย์ เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.บุรีรัมย์ 
เขต 2 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนรว่มและความ 
คิดเห็นที่หลากหลายในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 *           

กิจกรรมที่  2  ด าเนินการจัดท าทุกกิจกรรมที่ต้ังไว้ * * * * * * * * * * * * 
กิจกรรมที ่3  เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เครือข่าย
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

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

กิจกรรมที ่4 ประเมินผล 2 ครั้ง/ปี เพื่อปรับปรุง  พัฒนา
กิจกรรมทุกกิจกรรม 

     *      * 

 

5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  150,000  บาท  จากแผนการใช้จา่ยประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

วิธีด าเนินการกิจกรรม/รายการ/ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
จ านวนเงิน 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 40,000 
2 กิจกรรมที่ 2  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 50,000 
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ที่ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

วิธีด าเนินการกิจกรรม/รายการ/ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
จ านวนเงิน 

3 กิจกรรมที่ 3  จัดท าป้ายนิเทศและป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร 10,000 
4 กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบริบทเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 50,000 

รวมทั้งสิ้น 150,000 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
- การปฏิบัติงานที่รู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- จัดท าสื่อสารสนเทศและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อเผยแพร่การ 

รับรู้สู่การปฏิบัต ิ  

 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร 

การรายงาน 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางสื่อประชาสัมพันธ ์

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถกูต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์

8.2 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน และสร้างความเข้มแข็งและ 
ประสานสัมพนัธ์อันดีต่อกัน 

8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 
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โครงการที่  3  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ  นางกัญญาภัค เปียกระโทก และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายท่ี  5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ.2560 ข้อ 5  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีหน้าที่ในข้อ  1     
ว่าด้วยการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่จะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคตของหน่วยงานในสังกัด  ท าให้สามารถบริหารจัดการได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งแผนปฏิบัติการยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ข้อ 4 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ข้อ 1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ข้อย่อย 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การก ากับติดตาม ตรวจสอบ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องร่วมกัน  

2.2 เพื่อทบทวน วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล

      ปัจจุบัน  

2.3 เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีที่ไดร้ับจัดสรร  
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2.4 เพื่อจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของการท างานไว้ล่วงหน้า ลดความซ้ าซ้อนในการท างานที่มี

      ลักษณะเกีย่วข้องกับหลายกลุ่มงาน  

2.5 เพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 14 คน 
- จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 50 เล่ม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีกระบวนการพัฒนา การวางแผน 

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

*            

กิจกรรมที่ 2  ประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

*            

กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

*            

กิจกรรมที่ 4  สรุปรวบรวมโครงการจากทุก
กลุ่ม/หน่วย 

*            

กิจกรรมที่ 5  ด าเนินการจัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  

*            

กิจกรรมที่ 6  สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผน 

   * * * * * * * * * 

กิจกรรมที่ 7  การบริหารจัดการตามภารกิจ
งานกลุ่มนโยบายและแผน 

* * * * * * * * * * * * 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที ่1  ประชุมเตรียมการจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
930  930  

2 กิจกรรมที ่2  ประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3,370  2,660 710 

3 กิจกรรมที ่3  ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

1,980  980 1,000 

4 กิจกรรมที ่4  สรุปรวบรวมโครงการ 
จากทุกกลุ่ม/หน่วย 

11,220  11,220  

5 กิจกรรมที ่5  ด าเนินการจัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
จ านวน  50  เล่ม 

12,500   12,500 

6 กิจกรรมที ่6  การบริหารจัดการตามภารกิจ
งานกลุ่มนโยบายและแผน 

20,000  20,000  

รวมงบประมาณ 50,000  35,790 14,210 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

- ไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ 
6.2 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

6.2.1 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
6.2.2 ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผน การสังเกต , การสอบถาม  แบบสอบถาม 
ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน ประเมินโครงการ  แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 หน่วยงานในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
8.2 ทุกหน่วยงานมีการปฏิบตัิงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โครงการที่ 4  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562 – 2565) 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ผู้รับผิดชอบ  นางกัญญาภัค เปียกระโทก และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนของสังคม 

เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้บริการการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ยทุธศาสตร์การปฏิรูป

การศึกษา  เพือ่การน านโยบาย  5  ด้าน  ขับเคลื่อนไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ  บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานเหนือ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง   

  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2562 – 2565)  ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วน มาขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสทิธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดทิศทาง

พัฒนาการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565)   
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 2.2 เพื่อน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565)  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ได้รบัแต่งต้ัง  จ านวน  50  คน 

  3.1.2 จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562 – 2565) จ านวน  100  เล่ม 

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2  มีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีประสทิธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

  3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2  มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 
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กิจกรรมที่  1  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565)  

  *          

กิจกรรมที่  2  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  

  * * * * * * * * *  

กิจกรรมที่  3  จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2562 – 2565) 

  * * * * * * * * *  
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5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  300,000  บาท  จากแผนการใช้จา่ยประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
ที่ 

 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่  1  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(พ.ศ. 2562 – 2565)  

10,500  9,060 1,440 

2 กิจกรรมที่  2  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2  

277,500  270,000 7,500 

3 กิจกรรมที่  3  จัดท าเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

12,000   12,000 

รวมงบประมาณ 300,000  279,060 20,940 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
ไม่ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.2.1 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
6.2.2 ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

การส ารวจ  แบบส ารวจ 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เปน็องค์กรคุณภาพที่สามารถขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
มีผลการประเมินผ่านเกณฑต์ามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศกึษาในสังกัด มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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โครงการที่  5  การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์จุดเน้น 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 

ผู้รับผิดชอบ  นางกัญญาภัค เปียกระโทก  และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และสถานศึกษา  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  มีนโยบายการด าเนินงานบริหาร 

จัดการศึกษาภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และกลยุทธ์  จุดเน้น และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  
โดยบูรณาการผลการด าเนินงานทั้งการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น  ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อติดตาม ประเมินผล
และรายงานอย่างเป็นระบบ ให้เห็นถึงความต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจสอบปัจจัยน าเข้ากระบวนการ ในการ
ด าเนินงาน  ผลการด าเนินงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  โดยมุ่งสู่
เป้าหมายส าคัญของโครงการ หรือแผนงานที่ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษา และน าผลการด าเนินงานการ
บริหารจัดการศึกษามาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการติดตาม ประเมินผลและรายงานเพื่อให้สอดคล้อง รองรับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
กลยุทธ์  จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้

2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ 

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และ แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1จัดท าคู่มือแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน ให้กับผู้เกี่ยวขอ้งที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามนโยบาย กลยุทธ ์จุดเน้น จ านวน 2 ครั้งๆละ 50 เล่ม 
   3.1.2 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50 เล่ม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีองค์ประกอบครบถ้วนตรง
ตามวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น  เป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศและผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ใช้ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษา
ในปีงบประมาณถัดไป 

4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 
- ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

กิจกรรมที ่2 
- ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

กิจกรรมที่ 3 
- ติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

        
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

กิจกรรมที ่4 
- รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจ าปี 

           
** 

 
** 
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5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปงีบประมาณ 2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมที ่1  ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
10,000 

  
4,000 

 
6,000 

 
2 

กิจกรรมที ่2  ติดตามและรายงานผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์นโยบาย และ
งบประมาณ 

 
20,000 

  
18,000 

 
2,000 

3 
กิจกรรมที ่3  ติดตามและรายงานผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
7,500 

  
6,000 

 
1,500 

4 
กิจกรรมที ่4  รายงานผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ าปี 

 
12,500 

  
7,200 

 
5,300 

รวมงบประมาณ 50,000  35,200 14,800 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 6.1.1 ด้านก าหนดการ เนื่องจากระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการตามตัวช้ีวัด ของ

นโยบายยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์จุดเน้น ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการรายงานผลการด าเนินการ และอาจไม่ทนัตามก าหนดเวลาที่วางแผนไว ้

6.1.2 ด้านงบประมาณ อาจเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ไดป้ระมาณการไว้ล่วงหน้า 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

6.2.1 วางแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้า 
 6.2.2 สร้างความรู ้ความเข้าใจ ศึกษาเครื่องมือการติดตาม ประเมินผล และรายงานตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนด ให้กับผู้รับผิดชอบ ให้เข้าใจถ่องแท ้ สามารถรายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด  นโยบาย  
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ ์ จุดเน้น และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ทันตามก าหนดเวลา 

 6.2.3 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการและการรายงานผลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรม
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ตามนโยบาย กลยุทธ ์จุดเน้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การรายงาน 
 
 

แบบรายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการ 

2. ร้อยละกิจกรรมประเมินผลและรายงานที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

การรายงาน แบบรายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 มีข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี กลยุทธ ์จุดเน้น ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2 ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 

8.2 สามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับมาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ

ราชการยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สพป.บร. 2 

ผู้รับผิดชอบ  นายถาวร  กุลวงษ์  

ลักษณะโครงการ ใหม ่

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มี 
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน 

นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital  

Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น 

ระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 

ต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลคร ูข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 

งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา 

สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ  

และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
เพื่อให้เป็นไปตามสังคมโลกทีม่ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลักในการผลักดันสังคมไทย เข้าสู่ยุคแห่งสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง, พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน, ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ, จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาสังคมให้
ไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้และเปน็ไปตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้
ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการเรียน 
การสอน ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส านักงาน และระบบเว็บไซต ์
 2.2 เพื่อพัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 2.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์GIS 
 2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2.5 เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การศึกษา และสามารถใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย และทิศทาง
ในการจัดการศึกษาของส านักงาน และความ
ต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

            

2. ก าหนดความต้องการของระบบที่จะพัฒนา             
3. แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมวางแผน
ด าเนินการ 

            

4. ด าเนินการตามแผน             
5. สรุปผล/รายงาน             
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5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  100,000  บาท  จากแผนการใช้จา่ยประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส านักงาน 
และระบบเว็บไซต ์
พัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์GIS 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัด
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ Mobile Application 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 
20,000 

 
30,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 

10,000 
10,000 

 
22,000 

20,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

8,000 
 

รวมงบประมาณ 100,000  52,000 48,000 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

         6.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เริ่มแรกอาจจะยังไม่สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
         6.1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไปตามยุคสมัย 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         6.2.1 มีการประชุมวางแผน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น
สามารถพัฒนาต่อยอดให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด 
         6.2.2 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ  
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ

เว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 
แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

2. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตกับโรงเรียนในสังกัด 
แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

3. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์GIS เพื่อใช้บริหารจัดการศึกษา 
แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

4. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

5. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีการใช้

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile 

Application เพื่อติดต่อ สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีการน า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผน บริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 7  พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา (DMC) 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สพป.บร. 2 

ผู้รับผิดชอบ  นายถาวร กุลวงษ์  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มี 
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน 

นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital  

Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น 

ระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 

ต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลคร ูข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 

งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา 

สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ  

และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่
มีความส าคัญในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารและวางแผนจัดการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้เห็นถึงความส าคัญของระบบข้อมูล
สารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา 
(DMC) เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าขึ้นทางเว็บไซต์ผ่านระบบ Data Management Center (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล), 
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ระบบ B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง), ระบบ EMIS (ข้อมูลครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ, ข้อมูลครุภัณฑ์, ข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียน)  

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 2.2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันภายในก าหนด
ตามปฏิทินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารและวางแผนจัดการด้านการศึกษา 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปริมาณ 

     3.1.1 บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 230 โรงเรียนๆละ 1 คน รวม 230 คน ได้รับการอบรมการใช้งาน 

ระบบรายงานข้อมูล 
      3.1.2 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 230 โรงเรียน 
มีฐานข้อมูลสารสนเทศ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 บคุลากรโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรายงานข้อมูล 

และสามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันภายในก าหนด 
      3.2.2 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีฐานข้อมูล

สารสนเทศใช้ในการบริหารและวางแผนจัดการด้านการศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 
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กิจกรรมที่ 1 การวางแผน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วิเคราะห์ยทุธศาสตร์  นโยบาย และ
ทิศทางในการจัดการศึกษาของส านักงาน 
และความต้องการข้อมูลสารสนเทศ 
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กิจกรรมที่ 1 การวางแผน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดความต้องการระบบจะสร้างระบบสารสนเทศ
อะไร (what) และเพราะอะไร (why) เช่น เป็นระบบ
สารสนเทศทั้งองค์กร หรือเป็นระดับฝ่ายงานในองค์กร ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

            

1.3 ก าหนดความต้องการระบบสนเทศว่า องค์กรต้องการ
ระบบใด อาจใช้การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของทั้ง
องค์กรจ าแนกตามหน้าที่การท างาน กระบวนการท างาน 
และข้อมูลที่ตอ้งใช้ หรืออาจใช้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.4 วิเคราะหค์วามต้องการใช้เทคโนโลยี  ใช้อุปกรณ์  
เทคนิคอะไร จะท าอย่างไร 
1.5 จัดท าโครงการ และน าเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

            

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมเพื่อวางแผนการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้กับโรงเรียน
ในสังกัดให้สอด คล้องกับนโยบายที่ สพฐ. ก าหนด 
2.2 คณะกรรมการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม เพื่อ
รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ จาก สพฐ. 
2.3 จัดประชุมขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรง  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2 . 4  จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศท า ง
การศึกษาตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด 
2.5 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ของโรงเรียนในสังกัด  
ผ่านเว็บไซต์สารสนเทศของ สพฐ.  
2.6 จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
(ข้อมูล 10 มิ.ย.) และเป็นรูปเล่มเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มงานใน
ส านักงาน และโรงเรียนในสังกัดทราบเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา 
พร้อมน าขึ้นเว็บไซต์เผยแพรต่่อ
สาธารณชน 
2.7 สรุปปัญหาอุปสรรค และค าแนะน า
จากโรงเรียน เพื่อน าไปพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

            

 

5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  60,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ และก าหนด
ความต้องการของระบบข้อมูลสารสนเทศ 15 คน 
จ านวน 1 วัน  
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ และก าหนด
ความต้องการของระบบข้อมูลสารสนเทศ 15 คน 
จ านวน 1 วัน  
- อาหารและเครื่องดื่ม 15 คน จ านวน 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 
120 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียน 15 คน 
จ านวน 1 วัน  
- อาหารและเครื่องดื่ม 15 คน จ านวน 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 จ านวน 1 มื้อๆ ละ 
120 บาท  
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 240 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 
120 คน/วัน) 
- ค่าวิทยากร 2 วันๆละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
- อาหารและเครื่องดื่ม 240 คน จ านวน 2 มื้อๆละ 
35 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 240 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 
120 บาท 
2.3 ค่าจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 20 เล่มๆ ละ  
75 บาท 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

     6.1.1 การบันทึกข้อมูลในระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าขึ้น ผ่าน
ทางเว็บไซต์อาจท าให้ระบบช้าเนื่องจากมีผู้เข้างานใช้งานพร้อมๆ กันทั่วประเทศ หรือท าให้ระบบล่มได้ ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการบันทึกข้อมูลไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด 
     6.1.2 โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศบ่อย ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     6.2.1 เร่งรัด ติดตามการบันทึกข้อมูลของโรงเรียน ให้แล้วเสร็จก่อนระบบปิดอย่างน้อย 3 วัน 
     6.2.2 จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 
7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.ร้อยละ 100 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ที่ผ่าน

การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรายงาน

ข้อมูล และสามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน

สมบูรณ์ และทันภายในก าหนด 

แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

2. ร้อยละ 100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนใน

สังกัดทุกโรง มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

บริหารและวางแผนจัดการด้านการศึกษา  

แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

3. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุน 

แบบสอบถาม ผลการด าเนินงาน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีฐานข้อมลู

สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการบริหารและวางแผนจัดการด้าน

การศึกษา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 8.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปีการศกึษา 2562 
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โครงการที่ 8   การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือช่างและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการ

   ภารโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมพร สนสกุล และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 –  30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ               นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

                               กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้ม ี

     สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. หลักการและเหตุผล                   

               ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 บญัญัต ิ

ให้ผู้บังคับบัญชา  มีหน้าที่พฒันาผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อใหม้ีความรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและ

มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล  และความก้าวหน้าแก่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 

 2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                             

             2.1 เพื่อประชุมชี้แจง และพัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งนักการภารโรงในสังกัด 

   2.2 เพื่อเสรมิสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าชั่วคราว

ต าแหน่งนักการภารโรงอย่างต่อเนื่องในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 

            2.3 เพื่อให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเป้าหมาย  รวมทั้งสิ้น 240 คน  ดังนี ้

        3.1.1 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2     จ านวน 231 คน   

                  3.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินการ                                                      จ านวน  9   คน                                                                 

          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ให้ผู้ผ่านการพฒันาตามโครงการทุกคน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถ 

น าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปใชใ้นการปฏิบัติงาน  ตามขอบข่ายงานของตนใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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4. วิธีการด าเนินการ 

 

ขั้นตอนการการด าเนินงาน 

ไต
รม

าส
ที ่

1 

ไต
รม

าส
ที ่

2 

ไต
รม

าส
ที ่

3 

ไต
รม

าส
ที ่

4 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

กิจกรรมที่  1 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 แจ้งข้อมูลและความต้องการการพัฒนาฯ 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาการจัดท าแผนและโครงการ 

 

 

* 

* 

           

กิจกรรมที่  2 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการ ดังนี ้

     1) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อด าเนินการตามโครงการ 

     2) ก าหนดหลักสูตรการอบรม  

     3) ด าเนินการตามโครงการ 

     4) สรุปผลตามโครงการ/รายงาน 
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5.งบประมาณ 

    งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทกุรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือช่าง

และลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งนักการ ภารโรง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

- คา่อาหารว่างและเครื่องด่ืม(240X35X2มื้อ)16,800บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน (240x120x1มื้อ) 28,800 บาท 

- 45,600 4,500 50,000 

หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ และปรับเปลี่ยนจ านวนคนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

                 6.1ปัจจัยความเสี่ยง 

                      การบริหารงานบุคคลในส่วนของลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือช่างและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง

นักการภารโรง บนพื้นฐานการขาดแคลนงบประมาณที่ชัดเจนสนบัสนุนจงึขาดขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน ขาด

ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรบางคนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงท าให้เกดิภาวะในเรื่องกระบวนการ

สร้างความเข้าใจ เนื่องจากการบริหารเวลา การก าหนดงานที่ชัดเจน ขาดความสมดุลทางความคิด ความรู้สึก ท า

ให้ เพิ่มปญัหาของปัจจัยความเสี่ยงของโครงการฯ และเนื่องจากแนวนโยบายขององค์กรที่วนเวียน เปลี่ยนแปลง 

มักเกิดปัญหาในด้านงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ 

                 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                      จัดประชุม กลุ่มย่อย หรอื หน่วยงานย่อย สรุป วิเคราะห์ปัจจัย สร้างความเข้าใจให้ จัดล าดับ

ความส าคัญในปัญหา และการแก้ไข ก่อนหลัง  และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนถึงวิธีการ

บริหารที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ และตัวบุคคล 

7.การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ร้อยละ 90 ของการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า
หมวดฝีมือช่างและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการ
ภารโรงได้รับการพัฒนา 

1.การประเมิน 
2.การรายงาน 

1.แบบประเมิน 
2.แบบรายงาน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      8.1 ผลผลิต (output)  

             8.1.1 ลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือช่างและ ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งนักการภารโรงในสังกัดสามารถใช้

รูปแบบกระบวนการพัฒนากระบวนการกลุ่มการจัดกิจกรรม น ามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ทันก าหนดเวลา  ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานและประสิทธภิาพใน

การท างานและการจัดการเรียนการสอน 

             8.1.2 ลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือช่างและลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งนักการภารโรงในสังกัดมีความเข้าใจ

ในการให้บริการในการน าไปใช้กับองค์กรภายนอกหน่วยงานสถานศึกษาหรือประชาชนโดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ

ก าหนด 
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      8.2 ผลลัพธ์ (outcome)  

             8.2.1 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 

             8.2.2 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
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โครงการที่ 9    การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมพร สนสกุล และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2561 –  30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ               นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 3 น า DigitalTechnology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 

     บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

  นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   กลยุทธ์ที่ 1   เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    และสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล                   

                     บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิผล องคก์รนั้น ย่อมประสบความส าเร็จมีความเจริญก้าวหน้า

ต่อไป ทั้งนี้ขึน้อยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ 

มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้วย่อมแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ

หรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากร

ด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาและก าหนดการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาทุก

ต าแหน่งในสังกัด การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ

สามารถน าข้อมูลเสริมสร้างคุณภาพครู การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้มี

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยที่การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
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จะต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ครูเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู

นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

สื่อการเรียนรู้เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้(student engagement) น าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการดูแลส่งต่อนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนางานและระบบการ

บริหารจัดการบริหารงานบุคคล ให้มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการ 

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                            

 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที ่

 2.2 เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบ ตามเกณฑ์ให้มีครูประจ าชั้นครบทุกชั้นภายในก าหนด และให้มขี้าราชการ

ครตูรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในก าหนดและมีการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ จนสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคต ิค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพื่อร่วมงาน 

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผูบ้ังตับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

 2.4 เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีหลักธรรม น าการ

บริหาร น าการท างาน และน าไปสู่การบริการประชาชน 

 2.5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่มิติของการ

พัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.6 เพื่อให้มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีส าหรับผู้ได้รับพระราชทานใช้ประดับในพิธี

และรัฐพิธี เป็นขวัญก าลังใจ เป็นสิริมงคล กบัข้าราชการผู้ได้รับพระราชทาน เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ

ศักดิ์ของผู้ได้รับและวงศ์ตระกูล 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ ด าเนินการ พัฒนาออกเป็น  ดังนี ้
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         3.1.1 มขี้อมูลวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 231 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียน การสอนครบทุกห้อง

ตรงวิชาเอก            

                  3.1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานการบริหารงานบุคคลอื่น  

ข้อมูลข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2,956 คน พนักงานราชการ 128 คน ลูกจ้างอืน่ๆ 153 คน 

ลูกจ้างประจ า จ านวน 75 คน รวมทั้งสิ้น 3,312 คน และน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

                  3.1.3 บริหารจัดการอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรทั้ง

กระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตราก าลัง จ านวน 231 โรงเรียน 

                  3.1.4 สามารถมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดมิาลาให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

                  3.1.5 สามารถจัดประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการด้านต่างๆในการบริหารงานบุคคลได้เกิด

ประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีในทุกขั้นตอน  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

                  3.2.1 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 โดยสามารถเข้าใจและปฏิบัติจัดการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

  3.2.2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมลูพื้นฐานด้านการบริหาร 

บุคคลอื่นๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

                   3.2.3.ด าเนินการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดที่ได้รับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินการ     

ขั้นตอนการการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

กิจกรรมที่  1 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 แจ้งข้อมูลและความต้องการการพัฒนาฯ 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาการจัดท าแผน

และโครงการ 
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ขั้นตอนการการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

กิจกรรมที่  2 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รบัผิดชอบ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการ ดังนี ้

     1) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่  เพื่อ

ด าเนินการตามโครงการ 

     2) ก าหนดหลักสูตรการอบรม/กิจกรรม  

     3) ด าเนินการตามโครงการ/ตามภารกิจ 

     4) สรุปผลตามโครงการ/รายงาน 
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** 

** 

5.งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (231X35X2มื้อ) 

เป็นเงิน 16,170 บาท 

- ค่าวัสดุ 3,830 บาท 

- 16,170 3,830 20,000 

2. การจัดท าฐานและตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

ประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล และข้อมูล

ทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลอื่นๆ ด้านเอกสาร 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เป็นเงิน 20,000 บาท 

- 20,000 - 20,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3. การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (200X35X2มื้อ) 

เป็นเงิน 14,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน (200x120x1มื้อ)  

เป็นเงิน 24,000 บาท 

- ค่าวัสดุส านักงาน  เป็นเงิน 2,000 บาท 

- 38,000 2,000 40,000 

4. การด าเนินการประชุมคณะท างาน/

คณะกรรมการด้านต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 20,000 บาท 

- 20,000 - 20,000 

รวมงบประมาณ - 94,170 5,830 100,000 

หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

                  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

                      การบริหารงานบุคคล ทุกกระบวนการของการท างานอยูบ่นพื้นฐานของความถูกต้องและต้อง

ตรงกับความเป็นจริง ถ้าข้อมูลไม่เป็นปัจจบุันและไม่ถูกตอ้งจะท าให้การบริหารงานผิดพลาดและผิดหลัก จาก

ความเป็นจริง เกิดการไม่พัฒนาและความเสียหายในล าดบัต่อไป จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและท าการตรวจสอบ 

ปรับปรุงข้อมูล อาทิการเกลี่ยอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน และต้องจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้หลายๆ ด้าน 

เพื่อน าผลมาประมวล และมขี้อสรุปที่ชัดเจน มีคู่มือ เครื่องมือในการด าเนินการ ที่ผ่านมามักเกิดปัญหาในด้าน

งบประมาณในการด าเนินการจึงเห็นควรได้รับการสนับสนนุด้านงบประมาณในด้านนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

บริหารงานบุคคลในล าดับต่อไป 

                 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                       จัดประชุม กลุ่มย่อย หรือ หน่วยงานย่อย สรุป วิเคราะห์ปัจจัย สร้างความเข้าใจให้ จัดล าดับ

ความส าคัญในปัญหา และการแก้ไข ก่อนหลัง และการบรหิารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนถึงวิธีการ

บริหารที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ และตัวบุคคลในโอกาสต่อไป และเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานต่อไป 
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 7.การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
7.1 ร้อยละ 100 ของการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เหมาะสม 
ภายใน 1 ปี 

การประเมิน แบบประเมิน 

7.2 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีครูครบชั้นทกุห้องภายใน 
2 ปี 

การรายงาน แบบรายงาน 

7.3 ร้อยละ 100 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาสอนตรงวิชาเอก ภายใน 4 ปี 

การรายงาน แบบรายงาน 

7.4 ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างมีคุณภาพ  

การรายงาน แบบรายงาน 

7.5 มีการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมลู
อื่นๆ ด้านบริหารงานบุคคลในสังกัด 

การรายงาน แบบรายงาน 

7.6 ร้อยละ 100 มีการบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลกูจ้างชั่วคราว 

การรายงาน แบบรายงาน 

7.7 ร้อยละ 100 ความพึงพอใจการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 

1.การประเมิน 
2.การรายงาน 

1.แบบประเมิน 
2.แบบรายงาน 

7.8 ร้อยละ 100 มีประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล การรายงาน แบบรายงาน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคล สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต 2  ได้รับการพัฒนา ดังนี้ 

              ผลลัพท์ (outcome) 

              1. มีการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์เป้าหมายภายใน 1 ปี มีครูครบชั้นภายใน 2 ปี ครูมีการสอน

ตามมาตรฐานวิชาเอกก าหนดภายใน 4 ปี และโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดคุณภาพ 

               2. มีการพัฒนาขอ้มูลสารสนเทศ และข้อมูลอืน่ๆด้านการบริหารงานบุคคล สามารถน าฐานข้อมูลไป

ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

               3. มีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวทุกต าแหน่ง เป็นไปอย่างมีระบบ 

เหมาะสม เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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               4. มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ส าหรับผู้ได้รับพระราชทานใช้ประดับในพิธี

และรัฐพิธี เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ เป็นสิรมิงคล กับให้ขา้ราชการผู้ที่ได้รับพระราชทาน เกิดความภาคภูมิใจ 

และเป็นเกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 

     5. มีการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล เกิดประสทิธิภาพช่วยพัฒนางานด้านต่างๆในเขตพ้ืนที่

การศึกษา ช่วยส่งเสริมใหข้วัญและก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 

และอยู่ในกรอบระเบียบก าหนด ยึดมั่นในระเบียบ จรรยาบรรณ รักษาความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ 
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โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “Smart one team)  “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า” 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  สพป.บุรีรัมย์  เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมพร สนสกุล  หรือผู้ได้รบัมอบหมาย    

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้ม ี
     สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

     และสถานศึกษา                                
           

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจและกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามนโยบายและพันธกิจหลักของหน่วยงาน  การพัฒนาแนวความคิดและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  จะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มพูนวิสัยทัศน์  น าความรู้ ที่ได้รับมาใช้

ในการพัฒนางานในหน้าที่ สร้างความรัก สามัคคี  และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์  อีกทั้ง เป็นการสร้าง

วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร  ท าให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ

ผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงาน 

 ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

การท างานเป็นทีม “Smart one team)  “รวมพลังสร้างสรรค์ทีมเขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกลการศึกษาไทย

ก้าวหน้า” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อสร้างจติส านึกและสรา้งพลังร่วมแห่งการท างานเป็นทีมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน

การปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการท างาน 

 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีระหว่างบุคลากรในหนว่ยงาน 
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 2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร 

  2.4 เพื่อสรุปแนวทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร  

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  - ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทุกคน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  มีแนวทางด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 

     3.2.2 บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

    3.2.3 บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก สามัคคี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

     3.2.4 บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการต่อไป 

4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2560 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2561 

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  
น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

**
* 

            

กิจกรรมที ่2   
วางแผนเตรียมการและประสาน งานผู้เข้าร่วม
โครงการ วิทยากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  **
* 

         

กิจกรรมที ่3 
3.1 ด าเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาฯ 

   
**

* 

         

3.2 สรุปและประเมินผลการประชุมพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการและรายงานผล 

   **
* 
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5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน   500,000.- บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี ้

ที่ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1 กิจกรรมที ่1  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -.- 
2 กิจกรรมที ่2 วางแผนเตรียมการและประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
-.- 

3 กิจกรรม 3  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  จ านวน 
74 คน จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 
- ค่าตอบแทน วิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

 
 
 

8,880.- 
5,180.- 
3,600.- 
3,600.- 

4 กิจกรรมที ่ 4 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นอก
สถานที่ จ านวน 74 คน จ านวน 3 วัน 
- ค่าตอบแทน วิทยากร 9 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็นเต็มวันๆ ละ 800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 
- ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จ านวน 2 คันๆ ละ 20,000 บาท 
- ค่าที่พัก วันละ 600 บาทต่อคน จ านวน 2 วัน 
- ค่าเอกสาร จ านวน 74 เล่มๆ ละ 100 บาท 
- ค่าวัสดุการอบรม 

 
 
 

5,400.- 
177,600.- 
22,200.- 

160,000.- 
88,800.- 
7,400.- 

16,000.- 
5 กิจกรรมที ่5  สรุปประเมินผลและรายงานผล 

- ค่าวัสดุในจัดท าสรุปประเมินผล และจัดท ารายงาน 
 
1,340.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 500,000.- 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพื่อสร้างจิตส านึกและสร้างพลงัร่วม

แห่งการท างานเป็นทีมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้   ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการท างาน 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  ด าเนินการประชุมพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม 

(Smart one team)  “รวมพลังสร้างสรรค์ทมีเขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกลการศึกษาไทยก้าวหน้า”  เพื่อ

เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร และ

บุคลากร และเพื่อสรุปแนวทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละผลส าเรจ็และประสิทธภิาพของงาน  ผลการรายงาน แบบรายงาน 
มีแนวทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและ
วิสัยทัศน์องค์กร 

การรายงาน แบบรายงาน 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

 8.1  ผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากร ได้เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  มีความรู ้ความเข้าใจใน

ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่และการท างานเป็น

ทีมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 8.2 ผู้บริหารการศกึษา ข้าราชการครูและบคุลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและ

บุคลากร 

 8.3 บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก สามัคคี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ 

 8.4 บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ต่อไป 
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โครงการที ่11    พัฒนาข้อกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมพร สนสกุล หรือผู้ได้รบัมอบหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2561 –  30  กันยายน  2562 

สอดคล้องกับ               นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้ม ี

     สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. หลักการและเหตุผล                   

                  บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ย่อมประสบความส าเร็จมีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม

แสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลในองค์กรด้อยความสามารถ 

ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ

เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีภารกิจ กับปริมาณการจัดการศึกษา 

ภายในเขตบริการ ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาหลายระดับ มีการด าเนินการประพฤติปฏิบัติโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

จนเกิดคดีความ ละเมิดต่อขอ้ปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย จนเกิดการฟ้องร้อง ร้องเรียน จนเกิดผลเสียหายต่อ

ราชการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปราม และให้ได้รับทราบข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

และการด าเนินการให้เรียบรอ้ยในส่วนที่เกีย่วข้องต่อไป   

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                             

 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและการักษาวินัย 
 2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพื่อ

ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังตับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด าเนินการเกี่ยวกับ

วินัยข้าราชการ 
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                2.5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่มิติของ

การพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ ด าเนินการ ดังนี้ 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

                  3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั  ได้รับการจัดการตาม 

ภารกิจไม่ละเมิดต่อข้อปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

     3.2.2 มีขอ้มูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารบุคคลอื่นๆ ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการท าผิดวินัยฯ 

                  3.2.3.ด าเนินการเข้าถึงและประสานจัดการอย่างมีระบบในการแก้ไขปญัหาในกรณีมขี้อขัดแย้งใน

องค์กรภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินการ     

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่  1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.1 แจ้งข้อมูลและความต้องการการพัฒนาฯ 
1.2 คณะกรรมการพิจารณาการจัดท าแผน
และโครงการ 

 
** 
** 

           

กิจกรรมที่  2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
   1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการ ดังนี ้
        1)ก าหนดวัน เวลา สถานที่  เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 
        2)ก าหนดหลักสูตรการอบรม/กิจกรรม  
        3)ด าเนินการตามโครงการ/ตามภารกิจ 
        4)สรุปผลตามโครงการ/รายงาน 

 
** 
 
 
 
 

** 

 
** 
 

** 
 

** 
** 
 

 
 
 
 
 
 

** 
** 

 
 
 
 
 
 

** 

 
 
 
 
 
 

** 

 
 
 
 
 
 

** 
** 

 
 
 
 
 
 

** 
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** 
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** 

 
 
 
 
 
 

** 
** 



 
  86                     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 

5. งบประมาณ 

    งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดงันี้  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมด าเนนิการ 

1.  กิจกรรมส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาการมีและรักษา

วินัย 

2.  กิจกรรมการสืบสวน พิจารณา เกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน การอุทธรณ์ การรอ้งทุกข์ ฯลฯ 

3.  กิจกรรมเกีย่วกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

4.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดเก็บข้อมูล ติดตาม

ประเมินผล 

- 50,000 - 50,000 

รวมงบประมาณ - 50,000 - 50,000 

หมายเหต ุรายการค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงตามภารกิจที่เป็นเหตุเฉพาะและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

                  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

                      การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ

ราชการ และการสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐ ให้มีประสทิธิภาพ ทุกกระบวนการของการท างาน

อยู่บนบนพื้นฐานของความถูกต้องและต้องตรงกับความเป็นจริง ถ้าเกิดการบริหารจัดการงานผิดพลาดและผิด

หลักจากความเป็นจริงจะเกิดความเสียหายต่อการบริหารงานบุคคล จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและท าการ

ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล อาทิการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และต้องจ าเป็นต้องให้บุคลากรมีความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ ข้อกฎหมาย เพื่อน าผลมาประมวล และมีขอ้สรุปที่ชัดเจน มีคู่มือ เครื่องมือในการด าเนินการ ที่

ผ่านมามักเกิดปัญหาในด้านงบประมาณในการจัดด าเนินการจึงเห็นควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณใน

ด้านนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในล าดับต่อไป 
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                 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                       จัดประชุม กลุ่มย่อย หรือ หน่วยงานย่อย สรุป วิเคราะห์ปัจจัย สร้างความเข้าใจให้ จัดล าดับ

ความส าคัญในปัญหา และการแก้ไข ก่อนหลัง  และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนถึงวิธีการ

บริหารที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ และตัวบุคคลในโอกาสต่อไป และเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานต่อไป 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

7.1 ร้อยละ 100ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดไม่มีเรื่องร้องเรียน ละเมิด
ในหน้าที่ และไม่มีบุคลากรในสังกัดประพฤติตัว
ไม่เหมาะสม ภายใน 1 ปี 

.การประเมิน แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             ระบบการจัดการกลุ่มกฎหมายและคดี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ได้รับการพัฒนา ดังนี้ 

           8.1 ผลผลิต (Output)  

             8.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถใช้รูปแบบกระบวนการพัฒนา

กระบวนการกลุ่มการจัดกิจกรรม น ามาปรบัใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  

เข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ  ประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงาน มีประสิทธิภาพในการท างาน และ

การจัดการเรียนการสอน 

             8.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจในการให้บริการในการน าไปใช้

กับองค์กรภายนอกหน่วยงานสถานศึกษาหรอืประชาชนโดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จก าหนด 

             8.2   ผลลัพท์ (Outcome) 

               8.2.1 มีการวางแผนสรุปข้อมลูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ได้รับการพัฒนา

ด้านวินัยและการรักษาวินัย จนได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพ 

               8.2.2 มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆด้านขอ้มูลบุคคล สามารถน าฐานขอ้มูลไปใช้ใน

การติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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               8.2.3 มีการบริหารงานด้านกฎหมายและคดี เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม เกิดความคล่องตัว    

ในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

               8.2.4 มีการพัฒนางานกฎหมายและคดีในสังกัด เกิดประสิทธิภาพช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ในเขต

พื้นที่การศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติงานเต็ม

ศักยภาพ และอยู่ในกรอบระเบียบก าหนด ยึดมั่นในระเบียบ จรรยาบรรณ รักษาความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ 
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โครงการที่ 12  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ผู้รับผิดชอบ  นางสุภาภรณ์  เอี่ยมศิริ และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     และสถานศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ 

และบริหารงานสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการด าเนินการของการบริหารงานแต่ละด้าน

จะมีแนวปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น  กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์  มีหนา้ที่ให้บริการและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณของราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบจาก

ภายนอก 

การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียด ซึ่ง

ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 

เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อมิให้เกดิการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบที่ก าหนด ดังนั้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก 

สามารถด าเนินการให้การใชจ้่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัย

ทางการคลัง ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว  

จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสด ุ
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจ

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ ตลอดจนการ

ด าเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.2 ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

งานต่าง ในสังกัดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2 

2.3 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติราชการ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

             บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 จ านวน  68 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจขั้นตอน และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารงาน

ไดร้้อยละ 100  

4. วิธีด าเนินการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1. วางแผนด าเนินการ             
- ขออนุมัติโครงการ/แต่งต้ัง

คณะท างาน 
            

- ประชุมชี้แจง             
2. ด าเนินการตามแผน/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

            

3. ติดตามและประเมินผล             
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5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน 50,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการบรรยายให้

ความรู้ในด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
จ านวน 75 คน 2 วัน 

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 75 คน     
 75 คน x 35บาท x 4 มื้อ  10,500  10,500  
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 75 คน     
 75 คน x 120 บาท x 2 มื้อ 18,000  18,000  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง 7,200  7,200  
 - ค่าเอกสารประกอบการอบรมและอื่นๆ 14,300  14,300  

รวมงบประมาณ 50,000 7,200 28,500 14,300 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

  บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตลอดจนการด าเนินการด้านความรับผิดทางละเมิด 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  จัดอบรมด้านงานบริหารการเงิน  งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุเป็นประจ าทุกปี 

และจัดท าคู่มือด้านการเงินเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ร้อยละ 100  ของบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสด ุ

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ร้อยละ 100  ของบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรทางการศึกษาเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90  มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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โครงการที ่13  โรงเรียนปลอดขยะ  ลดใช้พลงังาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 
หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา  ผอ.กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                               2. นางเนาวรัตน์  น้ าอบเชย    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง 
  ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        

1.หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะก าลังเป็นปัญหาที่ส าคัญ ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน และระดับประเทศ 
เนื่องจากประชาชนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น การจัดการขยะยังไม่มีความสมดุลกับปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้
เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ประชาชนส่วนมากละเลย และไม่เห็นคุณค่าที่จะจัดการขยะอย่างถูก
วิธี ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ของชุมชนและประเทศชาติ โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การสั่งสอนอบรมเยาวชนของ
ชาติ ดังนั้น หากได้ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้ตระหนักในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ลดการใช้
พลังงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้เป็นโรงเรียนที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน แล้ว ปัญหา
ต่างๆ จะลดลงได้มาก ประหยัดทรัพยากร และงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้
จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์  
2.1. เพื่อสร้างความตระหนักและ ปลูกจิตส านึกการบริหารจัดการขยะ  ลดใช้พลังงาน  และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา 

2.2. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ  ลดใช้พลังงาน และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

       2.3 เพื่อลดการใช้พลังงาน  ลดมลพิษจากขยะ  มีการรีไซเคิล และมีธนาคารขยะเพ่ิมมากขึ้น 
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3.  เป้าหมาย   
     3.1 เชิงปริมาณ 
            1.  มีโรงเรียนปลอดขยะ  ลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562  จ านวน 230  แห่ง 
            2.  มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562              
อย่างน้อย  จ านวน  21  แหง่ 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละ  100  ของนักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด                     
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  มีความตระหนักการบริหารจัดการขยะ  และลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและเกิดจิตส านึก              
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

4. วิธีด าเนินการ 
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4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

           
4.2 แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนการท างาน  

 

          
4.3 แจ้งโครงการฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ             
4.4 แต่งต้ังคณะกรรมในแตล่ะกลุ่มเครือข่ายคัดเลือกโรงเรียนที่
เป็นต้นแบบในเรื่องในโรงเรียนปลอดขยะ  ลดใช้พลังงาน และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มเครอืข่ายๆละ  1 แห่ง  รวม  21  แห่ง 

            

4.5 กลุ่มเครือข่ายรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทราบ 

            

4.6 จัดท าเกียรติบัตรมอบให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบฯ 

            

4.7 ประชุมสัมมนา/ถอดบทเรียน/ศึกษาดูงาน/ท า MOU กับ
หน่วยงานอ่ืน ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ
โรงเรียนปลอดขยะ  ลดใช้พลงังาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 
2562  

            

4.8 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผลการด าเนินการ             
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5. งบประมาณ   
งบประมาณ  จ านวน  70,000 บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ              

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ราย ละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี ้ (ขอถัวถ่ายทุกรายการ) 

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ/วางแผน 

การท างาน 7,000 
- 

5,700 
 

1,300 
3. แจ้งโครงการฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ - - -  
4. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่

เป็นต้นแบบในเรื่องในโรงเรียนปลอดขยะ  
ลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
กลุ่มเครือข่ายๆละ  1 แห่ง รวม 21 แห่ง 21,000 

 
 
 
- 18,000 

 
 
 

3,000 
5. กลุ่มเครือข่ายรายงานผลการด าเนินงาน

มายัง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ทราบ - 
 
- - 

 
- 

6. จัดท าเกียรติบัตรมอบให้โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบฯ 1,000 - - 1,000 

7. ประชุมสัมมนา/ถอดบทเรียน/ศึกษาดูงาน/
ท า MOU กับหน่วยงานอื่น ส าหรับโรงเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ  ลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปี 2562 32,600 

 
 
 
 
- 30,600 

 
 
 
 

2,000 
8. นิเทศ ติดตามประเมินผล และสรุปรายงาน

ผลให ้ สพฐ. ทราบ 8,400 
 
- 7,400 

 
1,000 

รวมงบประมาณ 70,000 - 61,700 8,300 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       - โรงเรียนด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะไม่ครบกระบวนการ       
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                - ประเมินโครงการ 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน - แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

2. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ผู้เรียน
มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน - แบบประเมิน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียน  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  มีความตระหนัก  และเกิดจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ  และการลดใช้
พลังงานอย่างถูกวิธี มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  8.2 เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ รู้วิธีการลดใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได ้
อย่างถูกวิธ ี
            8.3 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนสะอาด น่าอยู่ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ นักเรียน
มีรายได้จากการคัดแยกขยะ และมีโรงเรียนปลอดขยะเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการที่ 14  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาและการกีฬา   
                                ให้แก่โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา  ผอ.กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                               2. นางเนาวรัตน์  น้ าอบเชย    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ ์ที ่3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสรา้งขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน 
 

1.หลักการและเหตผุล 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 และ พระบรมวงศานุวงศ์  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า ที่ดินท ากิน ขาดความรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระ
ด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ  อาทิ  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า และชลประทาน  ด้านพัฒนาที่ดินด้าน
เกษตรกรรม   ด้านการศึกษา  ด้านงานวิจัย  ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด น้อมน าศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน  ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศชาติต่อไป เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ได้น้อมน าพระราชด าริ มาสนองงานโครงการโรงเรียนในพระราชด าริ   
เพื่อด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และเพื่อสนอง
ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ว่า “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬาและผู้น าด้านการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย"   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา 
ดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาและการกีฬา 
ให้แก่โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์  
2.1. เพื่อน้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  

หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในโรงเรียนพระราชด าริ   
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2.2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา และพัฒนาด้านกีฬา 

แก่นักเรียนโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่น 

ทุรกันดาร  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล  

  2.3  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการรพระราชด าริและเพ่ิมศักยภาพด้านการกีฬา 

3.  เป้าหมาย   
     3.1 เชิงปริมาณ 
            1.  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ  ในสังกัด  จ านวน  3  แห่ง  ประกอบด้วยโรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง 5  โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนเพียงหลวง 2    
      3.2 เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละ  100  ของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ   ได้รับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ             
ด้านการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

           
4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ   

 

         
4.3 แจ้งโรงเรียนเป้าหมายและประสาน
การด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    
 

       

4.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ จ านวน 3 แห่ง  

     
 

      

4.5 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล
การด าเนินการ 
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5. งบประมาณ   
งบประมาณ  จ านวน  90,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ
ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ - - - - 
3. แจ้งโรงเรียนเป้าหมายและประสานการ

ด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
 
- - 

 
- 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ จ านวน 3 แห่ง  90,000 

 
 
- 45,000 

 
 

45,000 
5. นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล            

การด าเนินการ  
 

 
 

รวมงบประมาณ 90,000 - 45,000 45,000 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       - โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนยังไม่ตรงตามหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของโครงการ      
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                - ประเมินโครงการ 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีการยกระดับ
คุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษามีความ
เข้มแข็งมากขึน้ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน - แบบประเมิน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

2. ร้อยละ 100  นักเรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ  น าความรู้ใน
หลายวิชามาบูรณาการร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน - แบบประเมิน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    8.1  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ  ได้น้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระ-
บรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาและพัฒนาด้านการกีฬา แก่นักเรยีน  ครูและบคุลากรทางการศึกษา อย่าง
ยั่งยนื  
          8.2  โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล   
          8.3  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบ
สะเต็มศึกษาและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน  สามารถยกระดับคุณภาพครูผู้สอน และนักเรียนมทีักษะในการ
แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ  น าความรู้ในหลายวิชามาบูรณาการร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  101 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โครงการที่ 15  พัฒนาศักยภาพแกนน าสภานักเรียน ประจ าปี 2562 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                 1.  จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
                                2. นางปาณิสรา พลดอน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ ์ที ่2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม                   

1. หลักการและเหตุผล   
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตาม
กระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโต
เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริม
พฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิ และหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มี
คุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าสภานักเรียน ประจ าปี 2562  

2. วัตถุประสงค ์
            1. เพื่อให้ประธานนักเรียนหรือกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนหรือองค์กรนักเรียน มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาลด าเนินกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เป็นแกนน าและขยายผลได้ 
            2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกัน มีการปลูกฝังทัศนคติค่านิยม 12 ประการ วิถีประชาธิปไตย และยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข            
           3. เพื่อสรรหาประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 ประธานนักเรียนหรือกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  จ านวน 100 คน 
                 3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีคณะกรรมการสภานักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           3.2  เชิงคุณภาพ 
                 แกนน าสภานักเรียนในระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ โดยยึดหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาการ
ด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 

4. วิธีด าเนินการ 
                  4.1 ลักษณะกจิกรรม 
         จัดกิจกรรมเข้าคา่ยให้ความรู้แก่ประธานนักเรียนหรือกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรนักเรียน  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรนักเรียนให้เกิดกับทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2       

         - การเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2      
ประจ าปี 2562 
  4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

4.1ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
สภานักเรียน ประจ าปี 2562 

            

4.2 ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ             

4.3 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
ประสานงานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

4.4 ปฎิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน             
4.5 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
สภานักเรียนโรงเรียน 

            

 4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

            

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน  80,000 บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562  รายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ขออนุมัติโครงการ - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสภานักเรียน ประจ าปี 2562 

- - - - 

3.  ด าเนินงานจัดเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสภานักเรียน ประจ าปี 2562 
จ านวน 100 คน   จ านวน 3 วัน 2 คืน                                               

79,000 9,000 54,500 15,500 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานฯ 1,000 - - 1,000 
รวมงบประมาณ 80,000 9,000 54,500 16,500 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
                    -                       
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี                                                        
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข  

นิเทศ ก ากับ ตดิตาม  
ประเมินผล 
 

- การสังเกต 
- การสมัภาษณ ์
- แบบรายงาน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ประธานนักเรียนหรือกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนหรือองค์กรนักเรียน มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาลด าเนินกิจกรรม        
ในด้านต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เป็นแกนน าและขยายผลได้ 
             8.2 สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นักเรียนมี
ประสบการณ์ ในการท างานร่วมกัน มีค่านิยม 12 ประการ วิถีประชาธิปไตย และยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาลด าเนินกิจกรรมในด้าน
ต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
                   8.3  มีประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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โครงการที่ 16  เสริมสร้างคุณธรรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  จ่าสิบเอกชัยยงค์  จันทร์โสดา และนายกิตติศักดิ์  เรืองไพศาล 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ ์ที ่2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม         

กลยุทธ ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชวีิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ 
  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข           

1. หลักการและเหตุผล 
กิจการลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบ

วินัยอันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม  โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้น าตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือเป็นการพัฒนาเยาชนให้รู้จักช่วยตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้และใฝ่หาประสบการณ์เสริมสร้าง
ศักยภาพและมีความถนัดเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ  ตลอดจนมีความตระหนักต่อการด ารงอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความ
เป็นไทย เพื่อเป็นการสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ใน
เรื่องปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ข้อที่ 2 กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียนทุกคน และเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของ คนไทย 12 
ประการ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2561  

2. เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค าปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562  
 3. เพื่อสง่เสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย  มีความรัก  ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง  รู้จักช่วยเหลือ 
ผู้อื่น รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. เพื่อฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียนให้ลูกเสือมีความรัก และเห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 
  3.1.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน  
รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ และมีจิตอาสา 
  3.2.3 ลูกเสือ เนตรนารี สามารถน าทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ             
2. จัดท าหนังสอืแจ้งโรงเรียน             
3. จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ หรือวันคล้ายวัน             
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า             
เจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน              
4. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ             
ลูกเสือแห่งชาติวันที่ 1 กรกฏาคม              
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ
ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมวันวชิราวุธ 15,000  10,000 5,000 
2 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ 15,000  10,000 5,000 

รวมงบประมาณ 30,000  20,000 10,000 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
 
7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมิน 
ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาที่ด าเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ 

สอบถามสถานศึกษา - แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 8.2 ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 8.3 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความรัก สามคัคี มคีวามเข้มแข็งอดทนรู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์         
และมีจิตอาสา 
 8.4 ลูกเสือ เนตรนารี สามารถน าทักษะทีไ่ด้รับสร้างเสริมประสบการณ์ใหอ้ยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
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โครงการที่ 17  ส ามะโนประชากรวัยเรียน  ปีการศึกษา 2562 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 

ผู้รับผิดชอบ  1. จ่าสิบเอกชัยยงค ์ จันทร์โสดา   2. นางสาวเชษฐ์สุดา  บญุมาก   

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

                      กลยุทธ์ที่ 1   ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของพ้ืนที่     

กลยุทธ์ที่ 3   สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่ม ี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ                                                                                                                 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการศึกษาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสรมิให้ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษา  ใน

สถานศึกษาทกุคน  
2.2 เพื่อให้ได้ขอ้มูลส ามะโนประชากรวัยเรียน ที่มีอายุ 4-7 ปี (เกิดป ีพ.ศ. 2555-2559)  

  2.3 เพื่อจัดเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเป็นรายบุคคลในการติดตาม 
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  109 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1.  ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทุกคน 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทั้ง 231 แห่ง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  2.นักเรียนที่จบ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ได้รับจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียนต่อ         
ชั้น ม.1  ในปีการศึกษาต่อไปครบทุกคน 
 
4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2. จัดท าและก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน 

            

3. ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการคัดลอก ทร.14 ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 4-7 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555-2559) 

            

4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศประชากรวัย
เรียนเป็นรายบุคคล/ต าบล/อ าเภอ 

            

5. ติดตาม/ตรวจสอบการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
(เกิดปี พ.ศ. 2555) และนักเรียนที่จบชั้น 
ป.6 ปีการศึกษา 2561  

            

6. ออกติดตามเด็กตกหล่น/เด็กออก
กลางคันที่ไม่ได้เข้าเรียน เพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้กลบัเข้าเรียนในระบบปกติ  
ตามความจ าเป็นของแต่ละราย  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

7. สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการด าเนินงาน 

            

 

5. งบประมาณ   

งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวถ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัต ิ - - - - 
2. จัดท าและก าหนดเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรียน 
1,000 - - 1,000 

3. ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการคัดลอก ทร.14 ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 4-7 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555-2559) 

5,000 - 5,000 - 

4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศประชากรวัย
เรียนเป็นรายบุคคล/ต าบล/อ าเภอ 

32,000 8,000 4,000 20,000 

5. ติดตาม/ตรวจสอบการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
(เกิดปี พ.ศ. 2555) และนักเรียนที่จบชั้น 
ป.6 ปีการศึกษา 2561 

2,000 - 2,000 - 

6. ออกติดตามเด็กตกหล่น/เด็กออก
กลางคันที่ไม่ได้เข้าเรียน เพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้กลบัเข้าเรียนในระบบปกติ 
ตามความจ าเป็นของแต่ละราย  

8,000 - 8,000 - 

 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  111 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการด าเนินงาน 

2,000 - 1,000 1,000 

รวมงบประมาณ 50,000 8,000 20,000 22,000 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

- ข้อมูลจ านวนประชากรที่ได้รับจากหน่วยงานแต่ละแห่งมีความ คลาดเคลื่อน ไม่เป็นปัจจุบัน 
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละ 
หน่วยงานให้ใกล้เคียงกับจ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอยู่จริงให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประกอบการ
ด าเนินงานได้อย่างแท้จริง ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ     

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2555  
เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

2. นักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากสถานศึกษาในสังกัด ปี
การศึกษา 2561 มีอตัราการเข้าเรียนช้ัน ม.1 ใน ปี
การศึกษา 2562 ร้อยละ 100 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ได้เข้าเรียนครบทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 

8.2 มีฐานข้อมูลสารสนเทศของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการติดตามการเข้าเรียน 

8.3 เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กมีปัญหา เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคันที่ไม่ได้เข้าเรียน ได้รับ
การช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กลับเข้าเรียนในระบบปกติ และการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย ตามความจ าเป็นของ
แต่ละราย จนจบการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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โครงการที่ 18  การจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

                               ของนักเรียน ปีการศึกษา  2561 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายมนต์ชัย  เลี้ยงรักษา  นายอุทัยผิน  เครอืค า และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสรา้งขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน  

 

1. หลักการและเหตุผล 

          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อม สังคม 

การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะกับ

สภาวะที่ เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีความรู้ 

ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ได้เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด ความ

สนใจ ตามมาตรฐานผู้เรียน โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มีแววความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

และมีสุนทรียภาพ ในการแสดงออกด้านดนตรี   ศิลปะ และการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ

เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตสู่ประชาคมอาเซียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 

ทุกคน ทุกระดับ  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการอย่างเต็มความสามารถ มีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออก

ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นกัเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และ 
ทักษะวิชาชีพ 
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    2. เพือ่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักเรียนด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์   
ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์  
    3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปรากฏต่อสาธารณชน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และศกึษานิเทศก์ ทกุคน 

                2. ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

    (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  ในสังกัด ทุกคน 

                 3. นักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

                 4.  โรงเรียนน าเสนอผลงานอย่างน้อย 1 กลุ่มโรงเรียน 

                 5. ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ น าเสนอผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

       1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทกัษะวิชาชีพ 

            2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์     

ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์  

        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าเสนอผลงานของนักเรียน ให้ปรากฏต่อสาธารณชน 

4. วิธีด าเนนิการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             
1. ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง             
2. ด าเนินงานประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์
ครู นักเรียน 

            

4. มอบเกียรติบัตรและรางวลัและรางวัล

เชิดชูเกียรต ิ

            

5. พัฒนานักเรียนตามศักยภาพก่อนการ
แข่งขันฯและประเมินเสมือนจริง 

            

6. ประกาศผล สรุปรายงาน             

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
1.แจ้งนักเรียน คณะท างาน ผู้บริหารครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมงานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2561  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

            

2.มอบเกียรตบิัตรและรางวลัเชิดชูเกียรต ิ             

3.สรุป รายงาน  เผยแพร่             

 

5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  300,000 บาท  จากแผนการใช้จา่ยประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบ 
การใช้งบประมาณ  ดังนี ้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ด าเนินการงานมหกรรมฯระดับเขตพ้ืนที่ 290,000 116,000 97,000 77,000 
2 สรุป  รายงาน  เผยแพร ่ 10,000 4,000 3,000 3,000 

รวมงบประมาณ 300,000 120,000 100,000 80,000 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

                   6.1.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันไม่ครบทุกกิจกรรม  

     6.1.2 นกัเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในแตล่ะระดับไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันใน

วันแข่งขันได ้

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                   6.2.1 ประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม 

   6.2.2 เปิดโอกาสให้มีการเปลีย่นตัวนักเรียนตามเกณฑ์การประกวดแข่งขัน 

    6.2.3 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนทัง้ด้านทักษะและวิชาการ นิเทศภายในอยา่งเป็น

ระบบสม่ าเสมอและยกย่องชมเชยโรงเรียนที่ด าเนินการประสบผลส าเรจ็ 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเต็มศักยภาพ

อย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้

แสดงผลงานทางการศึกษาให้เป็นที่ปรากฏชื่นชม 

แก่สาธารณชนและพึงพอใจในระดับมาก 

3. นักเรียนได้รบัรางวัลเหรียญทอง ทุกระดับ  . 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4. นักเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

1. สอบถาม 

2. สัมภาษณ ์

3. ทดสอบ 

4. การน าเสนอผลงาน 

5. แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ์ 

3. แบบทดสอบ  

4. เกณฑ์การประกวด

แข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 8.1  นักเรียนได้มีโอกาสและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐาน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

           8.2  หน่วยงานทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพรผ่ลงานด้านการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน 
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โครงการที่ 19  นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  1. นายสาคร  แขนรัมย์  2. นางสิตานันท์  ชาญประโคน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มี 
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน 

กลยุทธ์ที ่3  สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่ม ี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

   นโยบายที ่5 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารกระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  
 กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหารราชการ กระบวนการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ
ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ สพฐ. 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ การด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้น  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ก าหนดมาตรการการนิเทศการศึกษา             
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ระดับเขตพัฒนาการศึกษา  โดยให้แต่ละระดับ สรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบ อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมี

คุณภาพ        

2.2 เพื่อส่งเสรมิการด าเนินงานการนิเทศของสถานศึกษาสูก่ารยกระดับผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ     

          2.3 เพื่อก าหนดแผนนิเทศการศึกษา ขับเคลื่อนการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศึกษานิเทศก์  ผู้ท าหน้าที่นิเทศติดตาม  และภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 สถานศึกษาในสงักัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ  

         3.1.2 สถานศึกษาในสงักัดมีการนิเทศการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                  3.1.3 มแีผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครือ่งมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศการศึกษา 

              3.1.4 สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  

3.2 เชิงคณุภาพ 

                3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

                  3.2.2 สถานศกึษาทุกแห่งในสังกัดด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

4.1 จัดท าโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
การประเมินผลการจัดการศึกษา 

√ 
           

4.2 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือการนิเทศ
และเครื่องมือนิเทศ 

√ √           
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

4.3 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

√   √    √  √   

4.4 ด าเนินการนิเทศการศึกษา  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4.5 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

  √   √   √   √ 

4.6 ประเมินผล/สรุปและรายงานผลตาม
โครงการ 

           √ 

5. งบประมาณ   
งบประมาณ  จ านวน  230,000  บาท  (สองแสนสามหมืน่บาทถ้วน) จากแผนการใช้จา่ยประจ าปี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  
2562 รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดท าโครงการ  

 
 

230,000 
 

 

  
 
 

230,000 
 

 
2 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือการนิเทศ

และเครื่องมือการนิเทศ 
  

3 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

  

4 ด าเนินการนิเทศการศึกษา   
5 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
6 ประเมินผล/สรุปและรายงานผลตามโครงการ   

รวมงบประมาณ 230,000  230,000  

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - ความรู้ความเข้าใจ และความชัดเจนของแผนการนิเทศการศึกษา เทคนิค วิธีการ รูปแบบ       
การนิเทศการศึกษาส าหรับผู้มีหน้าที่นิเทศการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายทาง 
การศึกษา 
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 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ประชุมวางแผน สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจด้านการนิเทศการศึกษา เทคนิค 
วิธีการ รูปแบบ การนิเทศการศึกษาส าหรับผู้มีหน้าที่นิเทศการศึกษา รวมทั้งเครื่องมือการนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
7.1 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  
อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นระบบและมีคุณภาพ 

การนิเทศการศึกษา แบบบันทึกนิเทศ 

7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศ
การศึกษาอย่างทั่วถึงทุกโรงเรียน     

การนิเทศการศึกษา แบบบันทึกนิเทศ 

7.3 เขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา  

การประเมินแผน แบบประเมินแผน 

7.4 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เขตพัฒนาการศึกษา  
ด าเนินการนิเทศสถานศึกษาในสังกัด 

การนิเทศการศึกษา แบบบันทึกนิเทศ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ศึกษานิเทศก์มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 

8.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันสูงขึ้น 

      8.3  สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

         8.4  สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการตามโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 20 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพัฒนาการศึกษา กลุ่มเครอืข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  1.นายสาคร แขนรัมย์ 2.นางสิตานันท์ ชาญประโคน 3.นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

สอดคล้องกับ  นโยบายที ่4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มี 
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน 

กลยุทธ์ที ่3  สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่ม ี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

   นโยบายที ่5 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนของสังคม 

เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ที ่3  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหม้ีอิสระ น าไปสู่การ 

กระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ 

จัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐานและของเขตพื้นที่ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และมคีุณลักษณะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้

ก าหนด แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาและการนเิทศการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ระดับเขตพัฒนาการศึกษา และระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  กลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนทั่วไป กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส  กลุ่มเครือขา่ยโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้แต่ละระดับ 

ด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา สรุป และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
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 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจัดท าโครงการการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพัฒนาการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่ม

เครือข่ายการศึกษาน้ีขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริม พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาการศึกษา และกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็น

ระบบและมีคุณภาพ  

         2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษา ของเขต

พัฒนาการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา             

และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.3 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ในเขตพัฒนาการศึกษา      

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู ให้ส่งผลต่อ

คุณภาพผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 สถานศึกษาในสงักัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ  

         3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดบัชั้นสูงขึ้น 

                  3.1.3 กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  23  กลุ่ม , เขตพัฒนาการศึกษา          

จ านวน  5  เขต และสถานศกึษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษา  

 3.2 เชิงคุณภาพ 

                3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างมีคุณภาพ  

                 3.2.2 สถานศกึษาทุกแห่งในสังกัดด าเนินการตามโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพป.บุรีรัมย์ 

เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        3.2.3 กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา เขตพัฒนาการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มี

แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
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4. วิธีด าเนินการ 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไต
รม

าส
ที่ 

1 
พ.

ศ.
 2

56
1 

ไต
รม

าส
ที่ 

2 
พ.

ศ.
 2

56
2 

ไต
รม

าส
ที่ 

3 
พ.

ศ.
 2

56
2 

ไต
รม

าส
ที่ 

4 
พ.

ศ.
 2

56
2 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

4.1 จัดท าโครงการ √            
4.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน √ √           
4.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
       - การยกระดับคุณภาพเขตพัฒนาฯ  5  เขต 
       - กายกระดับคุณภาพกลุ่มเครือข่าย 21  กลุ่ม   
       - การยกระดับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯ 
       - การยกระดับคุณภาพกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

4.4 ประเมินผลโครงการ      √      √ 
4.5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน            √ 

 

5. งบประมาณ   

งบประมาณ จ านวน  290,000  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากแผนการใช้จ่ายประจ าปี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  
2562 รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี ้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดท าโครงการ  

 
 
 

30,000 
 

30,000 

  
 
 
 

30,000 
 

30,000 

 
2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   
3 ด าเนินงานตามโครงการ 

- การยกระดับคุณภาพเขตพัฒนาการฯ  5 เขต 
   1.ประโคนชัย,กระสัง เขตละ 15,000 บาท 
   2.บ้านกรวด,พลับพลาชัย,ห้วยราช              
      เขตละ 10,000  บาท 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 
 
 
 
4 
 5 

ด าเนินงานตามโครงการ (ตอ่) 
- การยกระดับคุณภาพกลุ่มเครือข่าย 21 กลุ่ม   
- การยกระดับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯ 
 - การยกระดับคุณภาพกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประเมินผลโครงการ 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
210,000 
10,000 
10,000 

  
210,000 
10,000 
10,000 

 

รวมงบประมาณ 290,000  290,000  
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

  - ความรู้ ความเข้าใจ และความชัดเจนของการบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา 

แผนการนิเทศการศึกษา เทคนิค วิธีการ รูปแบบ การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา แต่ละเขตพัฒนาการศึกษา       

และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - ประชุมวางแผน สร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการศึกษาระดับเขตพื้นที่   

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  แผนการนิเทศ

การศึกษา เทคนิค วิธีการ รูปแบบ การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา เขตพัฒนาการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศกึษา  กลุ่มเครอืขา่ยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
2.1 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 

การนิเทศการศึกษา แผนการนิเทศ 

2.2 เขตพัฒนาการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา การบริหาร
การจัดการศึกษา 

การรายงานผล แบบรายงานผล 

2.3 เขตพัฒนาการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ  

การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการ 

แบบตรวจสอบ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           8.1 เขตพัฒนาการศึกษา กลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาในสังกัด มีเครือข่ายเขม้แข็งและมีคณุภาพ               

มีพัฒนาการด้านการศึกษาและผลสัมฤทธิ์สงูขึ้น 

8.2 ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน 

การศึกษา 

8.3 ผู้บริหาร มีความตระหนัก มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านภาวะผู้น าทางวิชาการสูงขึ้น             

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านภาวะผู้น าทางวิชาการและจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น 

      8.4  เขตพัฒนาการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่

น่าเชื่อถือ และมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่             

ที่รับผิดชอบ 
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โครงการที่ 21  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันทา  พวงไพบูลย์,   นางนวลอนงค์  ชูใส,  นายประยุทธ  น้ าอบเชย,  

นางสาวรจนา  วัลย์เปรียงเถาว์,  นายพิชิต  พวงประโคน,  นางกัญญาพัชร์  วิชัยรัมย ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสรา้งขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชวีิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
นโยบายที ่3  ด้านการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2560 -2679)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      

ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2679)  ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ ให้ครอบครัวไทย ทุกช่วงวยัมีสุขภาวะที่ดีและอยู่ดีมีสุข มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้ง
กายใจ  สติปัญญา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค่าความ
เป็นไทย  และมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่ยั่งยืน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์  เขต 2 ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาได้ตระหนักรู้  
เข้าใจ  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม  ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะทางสังคม  เห็นคุณค่า
ในตนเองพร้อมส าหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี มี
ความเข้าใจ และยอมรับตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง  รู้สึกว่าตนเองมีความหมายมีความส าคัญ มีความสามารถ  มี
อ านาจในการควบคุมตนเอง  ท าอะไรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเองได้  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารจัดการศึกษา และใช้กิจกรรมอ่านออกยกชั้น โรงเรียนจิตศึกษา “งอกนอก
กะลา”  และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาทางไกล  (DLTV/DLIT)  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
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2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

บุรีรัมย์ เขต 2 ให้มีความสามารถในการใช้สือ่ DLTV/DLIT จัดการศึกษาทางไกล และประยุกต์ใช้ Google Apps 
for education  ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

2.2  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร  และครูผู้สอนให้มคีวามเข้าใจและมีทักษะในการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา            
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL)  และชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) 

2.3  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  หน่วยการเรียนรู้        
บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
(Professional Learning Community : PLC)  

2.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชัน้ ป.1–ป.6 อ่านออกทุกคน 
2.5  เพื่อยกระดับการอ่านยกชั้น ส าหรับ ป.1-ป.6  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

บุรีรัมย์  เขต 2 
2.6  เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     1. โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา  “งอกนอกกะลา”  จ านวน  6  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียน  
วัดบ้านไพบูลย์  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ  และโรงเรียนวัดโคกเจริญ 

2. ผู้บริหาร  ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบ ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร   
การพัฒนาปัญญาภายในด้วยจิตศึกษา 

3. ศึกษานิเทศก์  ร้อยละ 100  ได้รับการพฒันาตามหลักสูตรการพัฒนาปัญญาภายในด้วย 
จิตศึกษา 

4. ครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน จ านวน  231  โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ 
ในการใช้สื่อ DLTV/DLIT  จัดการศึกษาทางไกล และประยุกต์ใช้ Google Apps for education  ในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5. มีโรงเรียนต้นแบบ “อ่านออกยกชั้น”อ าเภอละ 1 แห่ง จ านวน 5 โรงเรียน ในปีการศึกษา 
2561 และในปีการศึกษา  2562  มีโรงเรียนต้นแบบ “อ่านออกยกช้ัน”  เพิ่มขึ้นอ าเภอละ 1 แห่ง รวมจ านวน 
10  โรงเรียน 

6. โรงเรียนทุกแห่งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์เขต 2 ได้รบัการ 
ยกระดับ “อ่านออกยกชั้น”  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  

ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL)  และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC) 

2. ครูผู้สอนเขา้ใจและมีทักษะในการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  หน่วยการเรยีนรู้บูรณาการ ที่ใช ้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL)  และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) 

3. ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้เรียนได้เกิดการก่อรูปของปัญญาภายใน 
4. ส านักงานพื้นที่การศึกษามโีรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา ที่ใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  

สามารถขยายผลสู่โรงเรียนคูพ่ัฒนา 
5. ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ DLTV/DLIT และสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย  Google Apps 
6. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์เขต 2  สามารถอ่านออก 

ได้ทุกคน ทุกชัน้ 
7.  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน 

 
4. วิธีด าเนินการ 

 
กิจกรรมกิจกรรมโรงเรียนจิตศึกษา  “งอกนอกกะลา” 
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. 
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ก.พ
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มี.
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เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. จัดท าโครงการโรงเรียนจิตศึกษา             

2. อบรมพัฒนาตามหลักสูตร  “การพัฒนาปัญญาภายในด้วย  

จิตศึกษา”  

            

3. พัฒนาบุคลากร  ศึกษาดูงาน  โรงเรียนตะเคียนราม             

4. นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการ

โรงเรียนจิตศึกษา  

            

5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ             
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กิจกรรมการจัดการศึกษาทางไกล  (DLTV/DLIT) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ก.ค

. 
ส.ค

. 
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1. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              
2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน  จ านวน 231 คน                
3. นิเทศ ติดตาม สรุปรายงานผล             

 
กิจกรรมอ่านออกยกชั้น 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไต
รม

าส
ที่ 

1 
พ.

ศ.
 2

56
1 

ไต
รม

าส
ที่ 

2 
พ.

ศ.
 2

56
2 

ไต
รม

าส
ที่ 

3 
พ.

ศ.
 2

56
2 

ไต
รม

าส
ที่ 

4 
พ.

ศ.
 2

56
2 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค
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ก.ย
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1. ส ารวจนักเรยีนที่ต้องพัฒนาการอ่าน(สพป.บร.2)             

2. ประชุมวางแผนการด าเนินการ             

3. มอบนโยบายประชุมชี้แจงโรงเรียนต้นแบบมอบอุปกรณ์             

4. ประเมินโรงเรียน  “อ่านออกยกชั้น”  ส าหรับนักเรียนที่

อ่านออก  

            

5. ประเมินพัฒนาการอ่านครั้งที่  1             

6. สรุปการประเมินยกช้ันและมอบเกียรติบัตร             

7. ประเมินพัฒนาการอ่านครั้งที่  2             

8. สรุปการประเมินยกช้ันและมอบเกียรติบัตร ครั้งที่  2             

9. ประเมินพัฒนาการอ่านครั้งที่  3             

10. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ  “อ่านออก

ยกชั้น” มอบเกียรติบัตร และประกาศ “อ่านออกยกชั้น” 

ในรอบปีการศึกษา 
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5. งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  713,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดประกอบการ
ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมการจดัการศึกษาทางไกล  

(DLTV/DLIT) ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ                               

75,890 - 53,890 22,000 

2 กิจกรรมโรงเรียนจิตศึกษา “งอกนอกะลา” 383,110 30,300 351,600 1,210 
3 กิจกรรมอ่านออกยกช้ัน 254,000 - 234,000 20,000 

รวมงบประมาณ 713,000 30,300 746,490 43,210 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

1.  การใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL)  และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  ครูผู้สอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ค่อยนิยมใช้สื่อ DLTV/DLIT ประกอบการสอน            
มีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรกท าให้ครูสอนได้ไม่เต็มเวลา 

 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.  อบรมพัฒนาตามหลักสูตร  “การพัฒนาปัญญาภายในด้วย  จิตศึกษา” ณ  โรงเรียน             

ล าปลายมาศพัฒนา  และศึกษารูปแบบใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Base Learning : PBL)  และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community 
: PLC)  ของโรงเรียนตะเคียนราม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

2.  ท าความเข้าใจการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV/DLIT   ลด
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เหลือน้อยที่สุด   นิเทศ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์/ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ผู้บริหาร และครูผู้สอนผ่านอบรมพัฒนาตาม
หลักสูตร “การพัฒนาปัญญาภายในด้วย  จิตศึกษา” 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

ผู้บริหาร และครูผู้สอนผ่านศึกษาดูงาน  “ โรงเรียน
ตะเคียนราม 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนจิตศึกษา  

การนิเทศการศึกษา แบบนิเทศ 

ผลการด าเนินการตามโครงการจิตศึกษา “งอกนอก
กะลา” 

PLC สรุปโครงการ 

-ครูผู้สอน สามารถใช้สื่อ DLTV/DLIT ในจัด
การศึกษาทางไกล และสร้างสื่อการเรียนการสอน
ด้วย Google Apps for Education ได้อย่างมี
คุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 90 

- สังเกตดูการใช้สื่อ 
DLTV/DLIT และ 

สร้างสื่อด้วย 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ ์

มีโรงเรียนต้นแบบ  “อ่านออกยกชัน้”อ าเภอละ  1 
แห่ง จ านวน 5 โรงเรียน  ในปีการศึกษา 2561 และ
ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรยีนต้นแบบ  “อ่านออก
ยกชั้น”เพิ่มขึ้นอ าเภอละ 1 แห่ง รวมจ านวน  10 
โรงเรียน 

ประเมินพัฒนาการ 
การอ่าน 

แบบประเมิน 

โรงเรียนทุกแห่งภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2   ได้รับการยกระดับ   
“อ่านออกยกชั้น” 

ประเมินพัฒนาการ 
การอ่าน 

แบบประเมิน 

นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
โครงการ “อ่านออกยกชั้น” ทุกโรงเรียน 

การนิเทศการศึกษา แบบนิเทศติดตาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ผู้บริหาร  และครูผู้สอนให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา 
8.2  โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ     

ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL)  และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC) 

8.3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้เรียนได้เกิดการก่อรูปของปัญญาภายใน 
8.4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา ที่ใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ          

สามารถขยายผลสู่โรงเรียนคู่พัฒนา 
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8.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
สามารถจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT ได้อย่างมีคุณภาพ และประยุกต์ใช้ Google Apps for education  
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  

8.6 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
DLTV/DLIT 

8.7  นักเรียนช้ัน ป.1–ป.6 อ่านออกทุกคน  
8.8  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 มีแนวทางในการ

ยกระดับคุณภาพ  “การอ่านออกยกชั้น”  ส าหรับ ป.1-ป.6  
8.9  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน และ

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอด  “การอ่านออกยกชั้น” ในปีการศึกษาต่อไป 
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โครงการที่ 22    ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 2  
ผู้รับผิดชอบ    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา และคณะ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2561– กันยายน 2562 
สอดคล้องกับ นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

กลยุทธ์ที ่1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนของสังคม 
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

   กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหม้ีอิสระ น าไปสู่การ 
กระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัด 
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.  หลักการและเหตุผล 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการส าคัญยิ่งที่ท าให้การบริหารและการจัดการเรียน 
การสอนขับเคลื่อนไปในทิศทางตามที่นโยบาย  เป้าหมาย และจุดเน้นที่ก าหนด  บนพื้นฐานของความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะท าให้การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษามีคณุภาพยิ่งขึ้น และการนิเทศติดตามจะประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย 
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทีน่ิเทศ  เทคนิคกระบวนการและเครื่องมือนิเทศที่มีประสทิธิภาพ  รวมทั้งความ
สม่ าเสมอและความต่อเนื่องของการนิเทศ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็น 
อย่างมาก  โดยก าหนดให้การนิเทศเป็นนโยบายหลักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงไดจ้ัดท า
โครงการนี้ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประชุมเพื่อก าหนด 

แนวด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
2.3  เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่นิเทศ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศ 
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2.4  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่นิเทศ จดัท าแผน เครื่องมือนิเทศและด าเนินการนิเทศอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

2.5  เพื่อให้ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ร่วมมือในการนิเทศ ตดิตามช่วยเหลือ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.   เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 10 คน ประชุมภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
3.1.2  ศึกษานิเทศก์ จ านวน 16 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และนิเทศโรงเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน 
3.1.3  บุคลากรด้านการนิเทศ จ านวน  28 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ สพป.รองผู้อ านวยการ 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ 16 คน  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 10 คน นิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3.1.4  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 กลุ่ม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  

กลุ่มเครือข่ายปฐมวัยและกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.2  เชิงคุณภาพ 

                3.2.1 เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ที่มีคุณภาพ 
                3.2.2 บุคลากรด้านการนิเทศทุกคน มคีวามรู้ เข้าใจเรื่องทีน่ิเทศ มีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการนิเทศ 

3.2.3  บุคลากรด้านการนเิทศทุกคน  สามารถนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนนิเทศ โดยใช้รูปแบบ เทคนิคการนเิทศ เครื่องมือนิเทศที่มีคุณภาพจ านวน  
231  โรง  อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

3.2.4 สถานศึกษาทกุแห่งได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.2.6   ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80  

                3.2.7   มีรูปแบบการนิเทศที่มีคุณภาพอย่างน้อย ปีละ 1 รูปแบบ 
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4.  วิธีด าเนินการ 
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1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. *            
2. จัดท าแผน, ปฏิทินการนิเทศและประชุมเตรียมการนิเทศ  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

*       *     
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3. จัดท าสื่อ/เครื่องมือนิเทศ * * *          
4. คณะ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  ด าเนินการ
นิเทศ  อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/โรง 

   *      * * * 

5. ประชุมสรุปผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง      *     * * 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน            * 
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5. งบประมาณ   
งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท  จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดประกอบการ

ใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
ค่าใช้จา่ย 

   รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. - 20,000 - 20,000 
2. จัดท าแผน, ปฏิทินการนิเทศและประชุม 
    เตรียมการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- - - - 

3. จัดท าสื่อ/เครื่องมือนิเทศ - - - - 
4. คณะ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
    นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/โรง 

      - 30,000 - 30,000 

               รวมทั้งสิ้น (หา้หม่ืนบาทถ้วน)  50,000 - 50,000 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
- โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลไม่ทั่วถงึ และไม่ได้คณุภาพ 

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ ติดตาม การท างานของครูไม่ต่อเน่ือง 
- จัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่มีความชัดเจน และน าสู่การปฏิบัติ 
  อย่างเป็นรูปธรรม 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. มีแผนนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ แบบ 
   นิเทศติดตามการบริหารและการ   
   จัดการเรียนรู้และงานตามนโยบาย 
2. ผู้มีหน้าที่นิเทศมีความรู้เรือ่งที่นิเทศ  
   และมีความตระหนักให้ความส าคัญ 
   ในการนิเทศติดตาม 
3. ผู้มหีน้าที่นิเทศ มีแผนปฏทิินการ 
  นิเทศและใช้รูปแบบ เครื่องมือนิเทศ  
  ที่มีคุณภาพ 
4. ผู้มีหน้าที่นิเทศ ด าเนินการนิเทศ 
   โรงเรียนที่รบัผิดชอบอย่างน้อย 
   โรงเรียนละ 1 ครั้งต่อเดือน และ 
   สรุปผลการนิเทศ 2 ครั้งต่อ 
   ภาคเรียน 

1. ตรวจสอบเอกสารจากแผน/
ปฏิทิน  และสรุปผลการนิเทศ
แต่ละครั้ง 
2. ตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 
3. สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
การบริหารจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้และการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
 

1. แบบนิเทศ ติดตามการ 
บริหารจัดการศึกษา  การ
จัดการเรียนรู้และการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 และครูผู้สอน 
จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80  รวมทั้งนักเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตามที่หลักสตูรก าหนด  
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โครงการที่ 23    พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 2  
ผู้รับผิดชอบ    1. นายสาคร  แขนรัมย ์   2. น.ส.พรวิมล  ระวันประโคน 

3. นายพิชิต  พวงประโคน  4. นางสิตานันท์  ชาญประโคน 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม ่   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2561– กันยายน 2562 
สอดคล้องกับ  นโยบายที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสรา้งขีดความสามารถใน 
การแข่งขนั 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและของเขตพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และมคีุณลักษณะ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ 

เขต 2  ได้ก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาและการนิเทศการศกึษา โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจัดท าโครงการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษานี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

          2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     

          2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 สถานศึกษาในสงักัดมีคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานใน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                  3.1.2 ผู้เรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                  3.1.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาในกลุ่มสีแดง จ านวน 10 แห่ง ระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสีแดง จ านวน  32 แห่ง 

       3.2 เชิงคุณภาพ 

                3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาให้สูงขึ้น  

                  3.2.2 ผู้เรียนในสังกัดมีพัฒนาการและผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

        3.2.3 สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษา กลุ่มสแีดง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา             

มีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ไต
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4.1 จัดท าโครงการ √            
4.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน √ √           
4.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
   4.3.1 การจัดท าคู่มือ/ประชุมครู ป.6,ม.3 
   4.3.2 การประเมินพัฒนาการและประเมิน Pre O - NET 
   4.3.3 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

4.4 ประเมินผลโครงการ      √      √ 
4.5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน            √ 
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5. งบประมาณ   
งบประมาณ จ านวน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  2562 
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดท าโครงการ  

 
(200,000) 
30,000 
40,000 
130,000 

  
 

(200,000) 
30,000 
40,000 
130,000 

 

 
2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   
3 ด าเนินงานตามโครงการ 

   - การจัดท าคู่มือ/ประชุมครู ป.6,ม.3 
   - การประเมินพัฒนาการและประเมิน 
Pre O - NET 
   - การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  

4 ประเมินผลโครงการ   
5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

รวมงบประมาณ 200,000  200,000  

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

  - ความรู้ความเข้าใจ และความชัดเจนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ และนโยบายการศึกษา
ของเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ประชุมวางแผน สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์         
และนโยบายการศึกษาของเขตพื้นที่และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมิน 
2.1 มคีู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด และ
มาตรฐานในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตรวจสอบคู่มือ แบบตรวจสอบ 

2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     การรายงาน แบบรายงาน 
2.3 สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาสูงขึ้น 

การรายงาน แบบรายงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เขตพื้นที่และสถานศึกษามีคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานในหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

      8.2  สถานศึกษาในสังกัด สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 

          8.3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการที่ 24  แผนตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป. บุรีรัมย ์เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัศมี  ต่างประโคน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2561 – กันยายน  2562 
สอดคล้องกับ นโยบายที ่ 5  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

กลยุทธ์ที ่1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษา 

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

1. หลักการและเหตุผล 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่

มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยได้บัญญัติให้มี

การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหาร

ทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  การมี

กฎหมายก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระมีความเขม้แข็ง

ในการบริหาร  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม  ผู้บริหารมีอ านาจอิสระในการบริหารตัดสินใจ แต่อ านาจ

อิสระนั้นมิใช่เป็นไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการโดยเฉพาะด้านการเงินซึ่งส่วนใหญ่ มา

จากงบประมาณแผ่นดิน  ดังนั้น สถานศึกษาจ าเป็นจะต้องจัดท าระบบบัญชีให้ครบถ้วน ความถูกต้องตามระบบ

และระเบียบของทางราชการเพื่อการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริต ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดให้มีการตรวจสอบ

ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสอบทานการบริหารงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือที่จะส่ง

สัญญาณเตือนบอกถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนได้ทราบ

ล่วงหน้า ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นใจการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร

จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  ผลผลิต (Outputs)   

2.1.1  เพื่อความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีเงิน 
ฝากธนาคาร  บัญชีเงินฝากคลัง และบญัชีลูกหนี้เงินยืม 

2.1.2 เพื่อความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
2.1.3 เพื่อความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 
2.1.4 เพื่อความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1.5 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน   

การบัญชี พัสดุและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ 
2.1.6 เพื่อตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินอาหารกลางวัน เงินรายได้ 

สถานศึกษา เงินเรียนฟรี 15 ปี  เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินอ่ืน ๆ ของสถานศกึษา 
2.1.7 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื่อง 
2.1.8 เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
2.1.9 เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.1.10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะเพิม่เติม 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
2.2.1   เพื่อให้หน่วยรับตรวจบริหารงบประมาณถูกต้องตามหลักธรรมมาภิบาล นิติธรรม     

คุณธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้  คุ้มค่า  รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2.2.2   เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
2.2.3   เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ  

การเงิน  การบัญชีและการบรหิารสินทรัพย์ได ้
2.2.4   เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2.2.5   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ ทักษะเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให ้

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
จ านวน 1  หน่วยงาน  
  -  ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญ 
  -  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  
  -  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
  -  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 
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  -  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ 
  -  ตรวจสอบเงินทดรองราชการ 
  -  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

-  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินระบบ  GFMIS 
  - ตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ได้แก่ บญัชีเงินสด  บัญชีเงินฝาก 

ธนาคาร  บัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีลูกหนี้เงินยืม 
3.1.2  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบญัชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป. 

บุรีรัมย ์เขต 2 จ านวน  40  โรงเรียน 
  - ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี  

- ตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน 
  - ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. 
  - ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
  - ตรวจสอบเงินอาหารกลางวัน 
  - ตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 
  - ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี  
  - ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย 
  - ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

3.1.3  ติดตามผลการด าเนินการแก้ไข/ปรบัปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการเงินและบัญชี  

3.1.4  จัดท าเอกสาร คู่มือ การบริหารงบประมาณให้แกห่น่วยรบัตรวจ   
3.1.5  จัดท าแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ จ านวน 100 ชุด  

แจกหน่วยรับตรวจที่เข้ารับการตรวจสอบภายใน  
3.1.6  บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ 3 คน 

 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 หน่วยรับตรวจสามารถบริหารงบประมาณการเงิน  การบัญชี  การบริหารสินทรพัย์  

การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
3.2.2 ผู้บริหารหน่วยรับตรวจสามารถน าข้อเสนอแนะในด้านการบริหารงบประมาณ ไปใช้ 

ในการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2.3 สถานศกึษาในสังกัดสามารถน าคู่มือ การบริหารงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในการ 

บริหารงบประมาณในสถานศกึษาได้ 
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3.2.4 หน่วยตรวจสอบภายในน าผลที่ได้จากแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของ 
หน่วยรับตรวจ ไปพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.2.5 บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 3 คนมคีวามรู้ ทักษะเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ไต
รม

าส
 1

 
พ.

ศ.
61

 

ไต
รม

าส
 2

 
พ.

ศ.
62

 

ไต
รม

าส
 3

 
พ.

ศ.
62

 

ไต
รม

าส
 4

 
พ.

ศ.
62

 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. ประชุม พร้อมจัดเตรียมกระดาษท าการ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

/                 

2. ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาและรายงานผลการตรวจสอบฯ  

 / / / / /       

3. ตรวจสอบGFMISและบัญชี 4 บัญช ี       /      
4. ตรวจสอบเงินทดรองราชการ       /      
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินระบบ GFMIS        /     
6. ตรวจสอบหลักฐานการจา่ย         /    
7. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ         /    
8. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง         / /   
9. ติดตามการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับ
ตรวจในงวดก่อน 

         /   

10. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ           /  
11. ตรวจสอบงบเดือน           / / 
12. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าป ี            / 
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5. งบประมาณ   จากแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี(้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
ที่ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

เป้าหมาย 
(จ านวน 
คน/วัน) 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 - จัดท าแผนการตรวจสอบ  
- ประชุมเปิด – ปิดการตรวจสอบ  
- ด าเนินการตรวจสอบตามขอบเขต
การตรวจสอบ พร้อมทัง้รายงานผล
การตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ 

 
3/498 

 

 
 
 

58,400 

  
 
 

38,400 

 
 
 

20,000 

2 - ด าเนินการติดตามการแก้ไข/
ปรับปรุง ของหน่วยรับตรวจ 
ในงวดก่อน  
- รายงานผลการติดตามให ้สพฐ.
ทราบ 

3/60  
 

19,200 

  
 

19,200 

 

3 - สรุปผลการด าเนินงานทั้งปี  
(รูปเล่ม) 

3/42 0    

4 - จัดท ากระดาษท าการในการ
ตรวจสอบ 
- จัดท าแบบสอบถามความ 
พึงพอใจฯ  

3/15 0    

5 - จัดท าคู่มือการบริหาร
งบประมาณแจกสถานศึกษา 
(หน่วยรับตรวจ) เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

3/30 10,000  10,000  

6 - ประเมินแบบสอบถามความ 
พึงพอใจฯ ในการตรวจสอบการ
ติดตามผลการตรวจสอบ  

3/15 0    

7 - พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จ านวน  3 คน เข้ารบัการ
อบรม เพิ่มพูนความรู ้

3/15 12,400  12,400  

 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1/225 100,000  80,000 20,000 
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6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

6.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

 1. งบประมาณที่ได้รับ 

 2. ระบบควบคุมภายใน 

 3. การบริหารงบประมาณ 

 4. คน 

 5. ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

 6. ความถี่ห่างในการติดตามตรวจสอบ 

6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      1.  ด าเนินการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณทุกป ี

      2.  สุ่มตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย 

      3.  จัดหาคู่มือเพื่อใช้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยง       

7.  การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. สพป.บร 2 จ านวน 1 แห่ง และ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40  
โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาล นิติธรรม  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และคุม้ค่า 

ด าเนินการออกตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณฯ  

กระดาษท าการ 
แบบสอบถาม 

2. บุคลากรสถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงบประมาณเพิ่มขึ้น 

ด าเนินการตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณฯ 

กระดาษท าการ 
แบบสอบถาม 

3. สถานศึกษามีคู่มือบริหาร
งบประมาณ 

คู่มือบริหารงบประมาณ คู่มือบริหารงบประมาณ 

4. บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน 
ได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ เชิง
วิชาการมากขึ้น 

รายงานผลการเข้ารับการอบรม รายงานผลการเข้ารับการ
อบรม 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ(ปริมาณ / คุณภาพ/เวลา/ ค่าใช้จ่าย) 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณฯ   
1.  หน่วยงาน  1  หน่วยงาน 
     (สพป.บรุีรัมย์ เขต 2)  
2. สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 40 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. หน่วยงานผู้รับตรวจด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  การบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. ให้ค าแนะน า  ปรึกษาด้านการบริหารงานการเงิน  การบัญชี  
การควบคุมทรัพย์สิน แก่หน่วยงานในสังกัดได้ 
3. เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นใจในการบริหารงบประมาณ
ให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
4.ป้องกันการทุจริต ในการบริหารงบประมาณ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดเพิ่มมากขึ้น 
 

พัฒนาบุคลากร 
   1. เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  จ านวน  3  คน 

 
1. มีความรู ้ทักษะ ความช านาญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 
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9.  ขอบเขตการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ/ 
กิจกรรมที่ตรวจ 

ระดับ 
ความเสี่ยง ความถี ่

ระยะเวลาที่ตรวจ 
(ปฏิทินการตรวจสอบ) 

จ านวน 
คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษา 40 แห่ง 
1.ติดตามตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชี พัสดุ และ
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

สูง 2ครั้ง/ป ี
 

19-30 พย.61 = 10 วัน 
 7-21 ธค.61  = 10 วัน 
 4-31 มค.62  = 20 วัน 
 1-28 กพ.62  = 20 วัน 
 1-29 มีค.62  = 20 วัน 

3/240(80x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

2.ติดตามการแก้ไข/
ปรับปรงุของหน่วยรับ
ตรวจในงวดก่อน 

สูง 2ครั้ง/ป ี  3-31 กค.62 = 20 วัน 
  

3/60(20x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

สพป.บร 2 
3.ตรวจสอบGFMISและ
บัญชี 4 บัญช ี

สูง 1ครั้ง/ป ี  1-16 เมย.62 = 10 วัน 3/30(10x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

4.เงินทดรองราชการ,     สูง 1ครั้ง/ป ี 17-30 เมย.62 = 10 วัน 3/30(10x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

5.การเบกิจ่ายเงินระบบ 
GFMIS 

สูง 1ครั้ง/ป ี  1-15  พค.62 = 10 วัน 3/30(10x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

6.การตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่าย 

สูง 1ครั้ง/ป ี 16พค.-15มิย.62 = 20 วัน 3/60(20x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

7.การเบิกจ่ายเงิน      
วิทยฐานะ 

สูง 1ครั้ง/ป ี 17-24 มิย.62 =  6 วัน 3/18(6x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

8.การตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สูง 1ครั้ง/ป ี 25มิย.-2กค.62=  6 วัน 3/18(6x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

9.การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ 

สูง 2ครั้ง/ป ี  1-19  สค.62 = 12 วัน 
 

3/36(12x3)  

10.งบเดือน ปานกลาง 1ครั้ง/ป ี 20สค.–4กย.62 = 12 วัน 3/36(12x3) ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

หน่วยรับตรวจ 
11.สรุปการปฏบิัติงาน
ประจ าป ี

 
ปานกลาง 

 
1ครั้ง/ป ี

 
9-27 กย 62   = 14 วัน 

 
3/42(14x3) 

 
ณัฐภัทร,รัศมี,
จิดาภา 

รวมทั้งสิ้น    1/200  
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กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต 
การให้บริการการศึกษาที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงได้ก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานให้
สอดคล้องกันทุกระดับน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.2 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
1.3 เพื่อน าผลที่ได้จากการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุงแผนงาน แก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
งบประมาณ ให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. แนวทางการด าเนินงาน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การบริหารแผนและโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการวางแผนขึ้นอยู่กับการน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ ในขั้นตอนน้ีเป็นการน า 
รายละเอียด และโครงการตามแผนไปสูก่ารปฏิบัติในแต่ละปี ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 น าแนวทางการพัฒนาการศึกษา  อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม หลกัการ 
ท างาน  เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 2  มาใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้เขตพัฒนาการศึกษาทั้ง  5  เขต  เป็นองค์กร
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2   

2.2 ก าหนดนโยบาย 
     การพิจารณาก าหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี จะต้องน ากลยุทธ์ 

ของหน่วยงานระดับที่สูงกว่ามาพิจารณา ได้แก่ 
     2.2.1 นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
     2.2.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติการ 

1 ปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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     2.2.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     2.2.4 จัดท าและก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี 
     2.2.5 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2.2.6 จัดท าแผน แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณและไม่ใช้เงินงบประมาณ 
     2.2.7 น าโครงการทั้งที่ใช้เงินงบประมาณ และไม่ใช้เงินงบประมาณ จัดท าแผนปฎิบัติการ 

3. การน าแผนปฏบิัติการไปสู่การบริหารจัดการ 
การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการ หมายถึง การน าโครงการที่ปรากฏตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี ไปสู่การบริหารจัดการโครงการ มีรูปแบบในการด าเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
3.1 ผู้เป็นเจ้าภาพน าเสนอโครงการ เสนอขออนุมัติจาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
3.2 น าโครงการไปบริการจัดการหลังจากที่ได้รับอนุมัติ จาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้แล้ว 

เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.3 ผู้เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน 

หลังจากบริหารจัดการโครงการเสร็จ และเสนอ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อให้รับทราบ 
3.4 ผู้เป็นผู้รับผิดชอบส่งเอกสารให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อใช้ส าหรับ 

การสรุปและประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณ จ านวน 1 ชุด 
3.5 กลุ่มนโยบายและแผน จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้สาธารณชน และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอือ้ต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ 

4.3 เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4.4 บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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5. การติดตามประเมินผล 
หลังจากทีส่ านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษา  ได ้

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้ว  จ าเปน็ต้องมีการก ากับติดตาม และประเมินผล  เพื่อให้ทราบผล และ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตาม และ
ประเมินผลเพือ่ 

5.1 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นภาวะผู้น า มีคุณธรรม สังคมยกยอ่ง และให้การยอมรับ 
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีส านึกในความ 
เป็นไทย รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด 

5.2 มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคม 
ทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลกูฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน และให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

5.3 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสร้าง 
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

การประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี ้
1. ทุกหน่วยงานสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง 

เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ชี้วัด 
ความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นรูปแบบ 

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนด และตรวจสอบคุณภาพ 

อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า  คุ้มทน  ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ 

ผู้เรียนสูงสุด  สอดคล้องกับกลยุทธ์  จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้น นโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และความตอ้งการของบริบทพื้นที่  โดยการ
ด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  การเงิน 
การคลัง 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.  เป้าหมาย 
 9.1 เชิงปริมาณ 

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………     

       9.2 เชิงคุณภาพ 

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กบัใคร  อย่างไร)  
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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11. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 10 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ  ถ้ามี )    

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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12. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย                                      
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการ 

เชิงปริมาณ 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 
เชิงคุณภาพ 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
......................................................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
 

 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
 

 

ผลการด าเนนิงานเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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13.ปัญหา/อปุสรรค

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

14.ข้อเสนอแนะ

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน 

(......................................................) 

ต าแหน่ง   ............................................................... 

หมายเหต ุ - ขอใหผู้้รับผิดชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

   ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

 - โดยให้รายงานเป็นเอกสารจ านวน 1 ชุด และ 

 - ส่งไฟล์ข้อมลูทาง  My Office 
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คณะท างานจัดท าเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

1. นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2
2. นายสมศักดิ์  สุขส าโรง     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

คณะท างานจัดท าเอกสาร 

1. นางกัญญาภัค  เปียกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. นายสุริยา  สายมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นายถาวร  กุลวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นายอภิชาติ  เพ็งโนนยาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นางนวลอนงค์  โรจนากาศ เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ
6. นางนิชธิมา  เพ็งโนนยาง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางสาววรรฤดี  ค าศรี เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 

ปกและรูปเลม่ 

นางกัญญาภัค  เปียกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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