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กลุ่มนโยบายและแผน 

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 

 



คํานํา 
           

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรุปและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาผลการขับเคลื่อน

งานนโยบายท่ีสําคัญของสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จุดเนนตามกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเปนตัวชี้วัดผลงานท่ีประสบความสําเร็จ

หรือความกาวหนา รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือนําขอมูลผลการ

ดําเนินงานไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดนโยบาย

และแนวทางการปฏิบัติงานในปตอไป 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของ บุคลากรทุกทาน ท่ีทําใหการรายงานผลการดําเนินงาน สําเร็จ ลุลวง 

และหวังวาจะมีประโยชนในเชิงพัฒนาสําหรับผูเก่ียวของไป 
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สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  1 

 



สวนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 
ความเปนมา 

                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เปนองคกรทางการศึกษาตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 33 วรรคสอง 

“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีการการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 4 ขอ 5 ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมอํานวยการ 
(2) กลุมนโยบายและแผน 
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
(5) กลุมบริหารงานบุคคล 
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หนวยตรวจสอบภายใน 

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร 
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร 
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใชงานของ

สวนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(2) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  2 

 



(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย 
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย 
(ฉ) ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก

จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห และดํา เนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
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(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออก

บัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดี

ของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา 
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
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(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) สงเสริม สนับสนนุการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและ

คุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน 
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกําหนด 
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

กลุมบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากร 

กลุมนิเทศ  ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

ก.ต.ป.น. 

กลุม่กฎหมายและคด ี

โครงสรางการบริหาร 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงสรางการบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
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เขตพ้ืนท่ีบริการ  

    จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน  และอําเภอหวยกระเจา  

ท่ีตั้ง 

    ถนนกาญจนบรุี-อูทอง เลขท่ี 2 ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 

โทรศัพท       034-579234    034-579242 

                  034-579127                  034-579208                  

โทรสาร        034-579338 

Website: www.kan2.go.th 
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ขอมูลพ้ืนฐานท่ีการศึกษา 

ก. ขอมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

1.ขอมูลจํานวนสถานศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย.2561) 

 1.1 สถานศึกษาของรัฐ  จํานวน. 101 แหง 

 1.2 สถานศึกษาเอกชน    จํานวน  9  แหง 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงสถานศึกษาของรัฐในสังคม 
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2. ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

       (แหง)  

ขนาดเล็ก 120 คน ลงมา 46 
ขนาดกลาง 121-600 คน 52 
ขนาดใหญ 601-1,499 คน 3 

ขนาดใหญพิเศษ 1,500 คน ข้ึนไป - 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงขนาดโรงเรียนตามเกณฑ 

 

 

101 

9 

สถานศกึษาของรัฐ 

สถานศกึษาเอกชน 
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3. จํานวนนักเรียนในสังกัด รวมท้ังสิ้น 

(ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย.2561) แยกตามระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ จํานวนนักเรียน (คน) 
กอนประถมศึกษา 3,934 
ประถมศึกษา 10,829 
มัธยมศึกษาตอนตน 2,369 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 144 
    

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด  

46 
52 

3 

ขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 
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4. จํานวนบุคลากรในสังกัด รวมท้ังสิ้น  1,139 คน 

    (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย.2561) 

ประเภท จํานวน(คน) 
ผูบริหารการศึกษา 7 
ศึกษานิเทศก 15 
บุคลากรทางการศึกษา 48 
ผูบริหารสถานศึกษา 93 
ขาราชการครู 2 
พนักงานราชการ 1,029 
ครูอัตราจาง/ลูกจางชั่วคราว 25 
ลูกจางประจํา 7 

 

 

 

 

 

 

 

3,934 

10,829 

2,369 144 

ก่อนประถมศกึษา 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนต้น 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ข. ขอมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(NT)ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

แผนภูมิท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(NT)ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 

2560 
 
 
 
 

 
 

 

 

2.ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 

แผนภูมิท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2560 
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3.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

แผนภูมิท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 ปการศึกษา 2560 

 
 

 
 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 ปการศึกษา 2560 

แผนภูมิท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 
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    ค.ขอมูลทางการศึกษาเชิงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1. จาํนวนครั้งในการประชุมผูบริหารโรงเรียนและองคคณะบุคคล ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปงบประมาณ 2560 

 

องคคณะบุคคล จํานวนครั้ง 
ผูบริหารโรงเรียน 2 

ก.ต.ป.น. 2 
รวม 4 

 

2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูบริหารสถานศึกษาเปนประจําทุกสองเดือน เพ่ือแจงขาวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับนโยบาย 

ระเบียบแนวปฏิบัติ ใหทราบอยางตอเนื่อง 
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คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย สพป. 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  13 

 



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  

พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 8 และมาตร 20 

วรรคสี่  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนาท่ี

ดังนี้ 

(1) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากําหนดเปนแนวทางในการ

ติดตาม ตรวจสอบและเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(3) พิจารราแผนการติดตาม ตรวจสอบ และเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

(5) รับทราบผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการตาม

แผนและใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(6) สงเสริมใหมีการประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
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  รายช่ือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ประธานกรรมการ 

            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

            นายอาดุลย พรมแสง 

กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

 นายโชคชัย ฟกโต 

กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

 นายขจรศักดิ์ อินทรโสภา 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 นางอนุชสรา จันทรอนันต 

  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 

 นายอภิชาต แกนนอย  

  ผูทรงคุรวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผศ.พงษศักดิ์   รวมชมรัตน 

  ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล 

 นางสาวกิตติมา พฤกภูษณ 

  ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารการศึกษา 

 นายสุขสันต  ชัยศิริวัฒน 

  ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรม 

 นายสมโภชน ดอกยอ 

กรรมการและเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  นายประคอง บัวปรอท 
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สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

• วิสัยทัศน 

• พันธกิจ 

• เปาประสงค 

• กลยุทธ 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดนํานโยบายการจัดการศึกษา

ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาวิเคราะหเชื่อมโยงกับ

รายงานผลการดําเนินงานจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีสาระสําคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนองคกรท่ีบริหารจัด

การศึกษาอยางมีมาตรฐาน ผูนําดานเทคโนโลยีบริการดีประทับใจ บนพ้ืนฐานความเปนไทย กาวไกลสูอาเซียน

และสากล  

พันธกิจ (Mission) 

 1. สนับสนุน สงเสริมใหมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2. สนับสนุน สงเสริมบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการศึกษาการ   

    จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 

 3. สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสาธารณะดานการบริหาร 

 4. สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 5. สนับสนุน  สงเสริมใหบุคลากรมีความสามรถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบานใน          

       ประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได 

คานิยม (Value) 

 K=Knowledge = องคกรแหงการเรียนรู 

 A = Attitude = สมาชิกมีจิตสํานึกท่ีดีตอองคกร 

 N = Notability = ความโดดเดนไมเปนสองรองใคร 

 T = Teamwork = เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบ 

 W = Willingness = ดวยความเต็มใจ 

 O = Organic = องคกรท่ีมีชีวิต 

 

เปาประสงคหลัก (Goals) 

1. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. ผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกระบานการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. บุคลากรมีจิตสาธารณะดานการบริการ 

6. บุคลากรปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

7. บุคลากร มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนในประชาคมอาเซียนในการ 

   สื่อสารได 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)  

1. การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 

2. การพัฒนาและสงเสริมดานเทคโนโลย ี

3. การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 

4. การสงเสริมและสนับสนุนความเปนไทย 

5. การสงเสริมและสนับสนุนดานอาเซียนและสากล 

จุดเนน 

1. ดานการพัฒนาเรียน 

2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดานการบริหารจัดการ 
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สวนที่ 3 

แผนงาน / โครงการ 
 

สวนท่ี 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ซ่ึงกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ  กิจกรรม งบประมาณ บทบาท 

วิธีการ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค สําหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ     

ท่ีขับเคลื่อนนโยบายสูความสําเร็จสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยึดหลักวิเคราะหท่ีเปนไปตามเอกสาร       

ดานนโยบาย แตหลายหลากวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน กิจกรมสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ เปนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสูความสําเร็จ 

2. ตองเปนโครงการหรือสงผลตอตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการตามประเด็นการติดตาม 

และประเมินผลการขับเคลื่อนของ สพฐ. และตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. ตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ใหความสําคัญตอกิจกรรมท่ีสงผลและหรือนําสงผลผลิตเปาหมายความสําเร็จ 

5. เปนงานตามภารกิจโครงสรางท่ีสําคัญและจําเปนในการสรางความเขมแข็งในการบริหาร      

จัดการศึกษา 

6.  สนองตอความตองการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและทองถ่ิน 

7. ตองตอบสนองตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไดเสนอผลการพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ จํานวน 6 ครั้ง ระหวางวันท่ี  28 ตุลาคม 2560 - 3 มีนาคม 2561 โดยวางแผนการจัดสรร

งบประมาณจากกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 7,500,000  บาท   
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                          การจัดสรรงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ี รายการ งบประมาณ คิดเปนรอยละ 

1 งบพ้ืนฐาน/งบประจํา  3,396,400 45.28 

2 งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร  3,986,120 53.15 

3 เงินเหลือจายจากการเปลีย่นแปลงงบประมาณ 117,480 1.57 

                    รวม  7,500,000      100.00 

 

 

รายการ จํานวน งบประมาณ (บาท) 

งบประจํา (20 รายการ) 1 โครงการ 3,396,400 

ยุทธศาสตรท่ี 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 2 โครงการ 101,900 
ยุทธศาสตรท่ี 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

6 โครงการ 1,159,040 

ยุทธศาสตรท่ี 3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

8 โครงการ 1,188,100 

ยุทธศาสตรท่ี 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

4 โครงการ 84,560 

ยุทธศาสตรท่ี 5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

0 โครงการ - 

ยุทธศาสตรท่ี 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวม 

11  โครงการ 1,570,000 

รวมท้ังส้ิน 32 โครงการ 7,500,000 
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โครงการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ท่ี ชื่อโครงการ 
ผลการ

พิจารณา
อนุมัติ 

หมายเหตุ 

 งบประจํา 20 รายการ 3,496,400  
ยุทธศาสตรท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

1 โครงการขับเคลื่อนศาสตรพระราชา "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" สูสถานศึกษา 

23,000  

2 การพัฒนาจัดทําหลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 78,900  

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการจดัการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูเวทีการแขงขันทักษะทาง

วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาป
การศึกษา 2560 

400,000  

2 สงเสริมวิจัยของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 55,500  

3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการมีสวนรวมของเครือขาย
กลุมโรงเรียน 

234,000  

4 นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ 
PLC 

126,600  

5 การแขงขันภาษาไทย โครงการรักษภาษาไทย เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

4,000  

6 สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 138,940  

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 60,000  

2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดานบรหิารงานบุคคล 

45,000  

3 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานราชการ 
ตําแหนงครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

20,000  

4 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 402,100  

5 การพัฒนาผูบรหิารสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม 

46,000  

6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษาสูความเปนเลิศ 265,000  

7 พัฒนาครูผูสอน เรื่องการใชเทคโนโลยีจดัการเรียนการสอนโดยใช 
DLTV  และ DLIT 

200,000  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
1 รางโอกาสทางการศึกษาสูการพัฒนาเสนทางสายอาชีพผานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบยั่งยืน 
34,800  

2 สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

17,000  
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3 สนับสนุนการดําเนินการจดัหาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
โรงเรียน ตามนโยบายการใชอินเตอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 

20,000  

4 ประเมินความพรอมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
ในการเปดช้ันเรยีนระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2561 (3 
ปบริบูรณ) 

12,760  

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวม 
1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2561 250,000  

2 ประชุมภายในสํานักงาน 82,000  

3 การมีสวนรวมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณไีทย 496,000  

4 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานเงิน บัญชี และพัสด ุ 56,100  

5 พัฒนาโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน (บานทุงประทุน) 20,000  

6 สงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา 

98,000  

7 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและแผน 50,000  

8 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาอยางยั่งยืน
พรอมรับการประเมินนอกรอบสี ่
แบบเสรมิพลังอํานาจ (งบ สพฐ.45,900 งบ สพท.60,000) 

105,900 
 

9 การตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการของสพป./สถานศึกษา 

20,000 
 

10 พัฒนาสํานักงานใหเอ้ือตอการบรกิาร 50,000  

11 การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

342,000 
 

 โครงการ   

 รวมท้ังสิ้น 7,500,000  
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สวนที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 
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ยุทธศาสตรที่ 1 
  

การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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รายงานโครงการ 
โครงการ ขับเคลื่อนศาสตรพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สูสถานศึกษา 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี...ท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (1.1.)นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาหรือ“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
                      กลยุทธท่ี - 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี  เปาหมายขอท่ี  - 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี - 
                 KRS ขอท่ี - 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือขับเคลื่อนศาสตรพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สูสถานศึกษา 

1.2 เพ่ือสงเสริมการนําศาสตรพระราชาในแขนงอ่ืนๆสูการดํารงชีวิต  

2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ   21   โรงเรียน 
 2.2.เชิงคุณภาพ  โรงเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ           
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จํานวน  21   
โรงเรียน  ระยะเวลา ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560- มกราคม 2561  
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  พฤศจิกายน  2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  มกราคม  2561 
 เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 23,000   บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 23,000  บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  - 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบบันทึกผลการประเมิน 
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการ

ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง                
ป  2561 

โรงเรียนผานการ
ประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียง 

 21  โรงเรียน โรงเรียนนอมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชพัฒนา
การศึกษาท้ัง 5 
ดาน ไดแก 1.ดาน
การบริหารจัดการ 
2. ดานหลักสูตร
การจัดการเรียนรู 
3.ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 4. 
ดานบุคลากร 5. 
ดานผลลัพธ 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ  โรงเรียนไดรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑของกระทรวง
ศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา – ความรู ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไป
ประยุกตใช 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา – การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยาง
ยั่งยืน 
 
  

                           ลงชื่อ           ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                       (นางสาวสุภาพ  จัดละ.) 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

กลุม งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู ประจาํปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี  1  กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี........ เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี  4 
                 KRS ขอท่ี..... 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560   

1.2 เพ่ือใหครูผูสอนปฐมวัย จดัทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และนําไปสูการปฏิบัต ิ
2. เปาหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
       (1) ครูผูสอนปฐมวัย สังกัด  สพป.กาญจนบุรี  เขต  2  จํานวน 101 โรงเรียน  มีความรู                   
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

 (2) ครูผูสอนปฐมวัย สังกัด สพป.กาญจนบุรี  เขต 2  จํานวน 101  โรงเรียน สามารถ
จัดทํา 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และนําไปสูการปฏิบัติ 
2.2 เชิงคุณภาพ 
 (1) ครูผูสอนปฐมวัย สังกัด  สพป.กาญจนบุรี  เขต 2  รอยละ 100 มีความรูความเขาใจ
เ ก่ียวกับ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                    
 (2) ครูผูสอนปฐมวัย สังกัด สพป.กาญจนบุรี  เขต 2  รอยละ 100 สามารถจัดทําหลักสูตร 

สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  27 

 



3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ.1 พฤษภาคม 2561 เสร็จสิ้นเม่ือ  18 มิถุนายน 2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 78,900.- บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 78,900.-  บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  เนื่องจากงบประมาณจัดสรรลาชา  จึงไดดําเนินการยืมเงินทดรองของ สพป.
กาญจนบุรี   เขต 2 มาดําเนินการกอน  
 6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบนิเทศ ติดตาม 
 6.2 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนนิงาน  
ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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 

1 
 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2561 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
2.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
3.  ดําเนินการอบรมฯ 
4.  ดําเนินการนิเทศ  ติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินการใช
หลักสูตร 
5. สรุปและ รายงานผล 

             
ศน.
เบญจมาศ 
ศน. 
คณาพร 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  28 

 



7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 ครูปฐมวัยสังกัด สพป.

กาญจนบุรี  เขต 2 จํานวน 
101 โรงเรียน                มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560 

ครูปฐมวัยสังกัด 
สพป.กาญจนบุรี  
เขต 2 มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 

101 รอยละ 100 

2 ครูผูสอนปฐมวัย สัง กัด  สพป.
กาญจนบุรี  เขต 2 จํานวน 
101โรงเรียน จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 และนําไปสู
การปฏิบัติได 

ครูผูสอนปฐมวัย 
สังกัด สพป.
กาญจนบุรี  เขต 
2 จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย 
พุทธศักราช 
2561 และนําไปสู
การปฏิบัติได 

101 รอยละ 100 

8. สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2561 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  มีบางโรงเรียนสงครูพ่ีเลี้ยงเขารับการอบรม 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  โรงเรียนควรสงครูประจําการเขารับการอบรม  เนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตรเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของโรงเรียน 

 
         ลงช่ือ       เบญจมาศ  นุมวัฒนะ  ผูเสนอโครงการ 

(นางเบญจมาศ  นุมวัฒนะ) 
ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 
ลงช่ือ     คณาพร  สาครเสถียรกุล    ผูเสนอโครงการ 

(นางคณาพร  สาครเสถียรกุล) 
ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  29 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  30 

 



แบบรายงานโครงการ 
โครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

             กลุม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจาํปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..2............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดสูสาธารณชน 

2.เปาหมาย 
        2.1.เชิงปริมาณ 
                ผลงานของผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบ
โปสเตอร  
ไมนอยกวา 1 ผลงาน 
 2.2.เชิงคุณภาพ          
                งานวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณภาพไดรับการ
ยอมรับ 
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

           กิจกรรมท่ี 1 รวบรวมขอมูล 

                          จัดกลุมผูสนใจทํางานวิจัย โดยประชาสัมพันธการจัดตั้งชมรมวิจัยของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประชาสัมพันธใหผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีสนใจจะ

สมัครเขาเปนสมาชิกสามัญชมรมวิจัยฯ  กรอกรายละเอียดในใบสมัคร (สมัครฟรี) และสงใบสมัครท่ีกลุม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  

          กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมพูนประสิทธิภาพนักวิจัย  

                           พัฒนากลุมสนใจเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพนักวิจัย โดยดําเนินการดังนี้ 

                            1) พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน 

                            2) จัดตั้งคลินิกวิจัยของเขตพ้ืนท่ี โดยจัดทําหนังสือราชการแจงโรงเรียน

ประชาสัมพันธคลินิกวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พรอมท้ังปฏิทิน

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  31 

 



เปดใหบริการคลินิกวิจัยของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยเปดใหบริการทุกวันเสาร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 

เวลา 16.30 น.       

                            3) พัฒนางานวิจัยของบุคลากรและเจาหนาท่ีบนเขต โดยใหความรูเก่ียวกับการ

สังเคราะหผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2561 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.ท่ีสงผล

ตอการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                     

          กิจกรรมท่ี 3 โยงใยในแกลลอร ี

1) รวบรวมผลงานวิจัยของผูบริหารและครูผูสอน โดยดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม
งานวิจัย 

ของเขตพ้ืนท่ี และจัดทํา CD ตนฉบับท่ีสัมพันธกับทะเบียนคุมงานวิจัย 

                           2) รวบรวมผลงานวิจัยของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมงานวิจัยของเขตพ้ืนท่ี และจัดทํา CD ตนฉบับท่ีสัมพันธกับทะเบียนคุมงานวิจัย 

          กิจกรรมท่ี 4 แรลล่ีในเวที 

                           เผยแพรผลงานวิจัยทางวารสารหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
และชองทางอ่ืนๆ 
          กิจกรรมท่ี 5 มีรายงาน 

                          วิเคราะหผล รายงาน นําเสนอผล และเผยแพร 
 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ..1..ตุลาคม....2561.เสร็จสิ้นเม่ือ...30...กันยายน...
2561.......................................... 

    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน ......55,500..... บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน ......49,398.......บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................   
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบสอบถาม 
          6.2 แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  32 

 



7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ

นําความรูเก่ียวกับวิจัยไป
ประยุกตใช 

ผู เขารวมโครงการ 
ร อ ย ล ะ  8 5  นํ า
ความรูเก่ียวกับการ
วิจัยไปจัดทําวิจัย 

/  

2 จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร ผลงานวิจัย 1 เรื่อง 
ของสํานักงานเขต
พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กาญจนบุรี  เขต 2 
ไดนําไปเผยแพรใน
ว า ร ส า ร ส า ข า
หลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร 

/  

8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
                ผูเขารวมโครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 มีบุคลากรท่ีเก่ียวของบนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียน ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม บุคลากรบนเขต ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
                8.2.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ผูเขารวมโครงการควรเพ่ิมผูบริหารสถานศึกษา และคณะครู ท่ีสนใจ
เขารวมโครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
                8.2.2 ปงบประมาณ 2560 ศึกษานิเทศกทุกทานควรจัดทําผลงานวิจัยอยางนอยคนละ 1 เรื่องตอ
ป  
           8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
                8.3.1 จัดทําโครงการสงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 โดยเพ่ิมกลุมเปาหมายเชิงปริมาณใหครอบคลุมไปถึงบุคลากรท่ีอยูในสถานศึกษาในสังกัด 
                8.3.2 ควรดําเนินการกิจกรรมโยงใยในแกลลอรี โดยการรวบรวมผลงานวิจัยของผูเขารวม
โครงการทุกกลุม และกิจกรรมแรลลี่ในเวที เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยทาง Website ทางเวทีวิชาการ และ
ชองทางอ่ืนๆ ใหตอเนื่อง 
 
                        ลงชื่อ..........พันวนา...พัฒนาอุดมสินคา..........ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                   (..นางสาวพันวนา...พัฒนาอุดมสินคา..) 
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รายงานโครงการ 
         โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีสวนรวมของเครือขายกลุมโรงเรียน 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน   

         ขอท่ี 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ขอท่ี 3.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย          
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา       
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี......................................................................................                    

กลยุทธ    - เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
             - สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2560 

2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 

     โรงเรยีน  จํานวน   101  โรงเรียน 
     กลุมเครือขายโรงเรียน  จํานวน  13 กลุมโรงเรียน 

 2.2.เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน    

3.วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 กิจกรรมท่ี 1  จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขายโรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์
          กิจกรรมท่ี 2  จัดสรรงบประมาณใหกลุมเครือขายโรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  ธันวาคม 2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  กุมภาพันธ  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 

5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน  234,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน  234,000  บาท  
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบตรวจสอบกิจกรรมของกลุมโรงเรียน 
 6.2แบบตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) 

7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ)  

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

กลุมโรงเรียน 
ทุกกลุมโรงเรียนจัด
กิจกรรมติวนักเรียน 
ไดครบทุกโรงเรียน 

13 กลุมโรงเรียน 
รวม 101 โรงเรียน 

นักเรียน ป. 6 
จํานวน 1,925 คน  
ม.3 จํานวน 641 

คน 

นักเรียนมีผล
การสอบหลัง

การเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับโรงเรียน     

ตารางท่ี 1 กิจกรรมท่ีดําเนินการของกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียน กิจกรรมท่ีดําเนินการ ระยะเวลา/
สถานท่ี 

ผลการจัดกิจกรรม 

พระแทน -คัดกรองนักเรียน 
-จัดกิจกรรมติว O-net ใน 2 กลุม
สาระการเรยีนรู ไดแกคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ  
- วัดผลการพัฒนาโดยใชขอสอบ ป 
2559  

20-21 ม.ค.2561/
ร.ร.วัดพระแทน 
 

 

-น.ร.มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
(Post-test)สูงกวากอนเรียน
(Pre-test) 
-ครูผูสอน มีความ
กระตือรือรนในการจัด
กิจกรรม ทําใหกิจกรรม
ดําเนินการสําเร็จดวยดี 

พงตึก -จัดคายนักเรียน ระยะเวลา 2 วัน 
โดยจัดกลุมนักเรียน 4 กลุมตามสาระ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ 
-จัดครูวิทยากรทบทวนใหความรู
เพ่ิมเติมตามชุดฝกแบบทดสอบ 

27-28 ม.ค.2561 
ร.ร.วัดหนองพัน
ทาว 

นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในดานสถานท่ี สื่อ วัสดุ
อุปกรณและความเหมาะสม
ของกิจกรรม 
มีความพึงพอใจนอยเรื่อง
ระยะเวลา 

หวายเหนียว 1.จัดคายพัฒนาการเรียนรูชั้น ป. 6 
ระยะเวลา 1 วัน 
2. กิจกรรมคายพัฒนาการเรียนรูชั้น 
ม. 3 ระยะเวลา  1 วัน 
วิธีการจัด แบงนักเรียนเปน 4 กลุม
ตามกลุมสาระการเรียนรู ไดแก

20-21 ม.ค. 2561 
ร.ร.อนุบาลวัดลูก
แกประชานูทิศ 

-ผลการทดสอบหลังเรียน
ชั้นป.6เพ่ิมข้ึน รอยละ 52.80 
ชั้นม.3เพ่ิมข้ึนรอยละ 54.31 
-น.ร.มีความพึงพอใจระดับ
มากท่ีสุดในประเด็น รูปแบบ
ในการจัดคายติว เอกสารท่ีใช
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ภาษาไทย ,คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ โดยการคละ
นักเรียนตางโรงเรียน  ครูวิทยากร
ทบทวนตามแนวขอสอบ O-Net  

ประกอบ เปดโอกาสใหมีการ
ซักถาม และน.ร.มีความ
พรอมรในการสอบ O-Net 
เพ่ิมมากข้ึน 

ทาเรือ-ตะคร้ําเอน -จัดทําเอกสารแนวการสอน ขอสอบ  
O-NET ชั้น ป.6และ ม.3 
-โรงเรียนภายในกลุม นําเอกสารแนว
การสอนไปสอนนักเรียนไดตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

8-12 ม.ค.2561 
ร.ร.วัดตะคร้ําเอน 
15ม.ค-2ก.พ.
2561 
ร.ร.ภายในกลุม 9 
ร.ร. 

-ครูผูสอนชั้นป.6และม.3มี
ความรู ความเขาใจสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนานักเรียนใหมีความ
พรอมในการสอบ  O-NET 

กลุมโรงเรียน กิจกรรมท่ีดําเนินการ ระยะเวลา/
สถานท่ี 

ผลการจัดกิจกรรม 

สนามแย -แบงนักเรียนเปน 2 กลุมตามสถานท่ี
จัด 2 แหงไดแก  
กลุมท่ี 1 โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง 
ประกอบดวยนักเรียนจาก ร.ร.วัดเขา
สะพายแรง ร.ร. วัดสนามแย,ร.ร.วัด
ดอนขม้ิน,ร.ร.วัดหวยตะเคียน 
,ร.ร.วัดหนองโรง,ร.ร.วัดทุงมะกรูด
และร.ร.บานหนองกรด 
กลุมท่ี 2 ร.ร.บานทามะกา 
ประกอบดวย ร.ร.บานทามะกา ร.ร.
บานหนองลาน,ร.ร.บานทุงประทุน 
-แบงวิทยากรเปน 4 กลุมสาระกา
เรียนรู จัดทําแบบฝกหัดใหนักเรียนใน
การทบทวน 

 

20 และ 27 ม.ค. 
2561/ร.ร.วัดเขา
สะพายแรง 
ร.ร.บานทามะกา 

-มีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนด 
-นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอย
ละ 93.32 
-ไดรับความรวมมือจากครู
วิทยากรรอยละ 95.45 
-น.ร.มีความพึงพอใจโครงการ
ในระดับดีเยี่ยม  

-ครูมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 

บานทวน -วิเคราะหผลการสอบ O-netป 2559 
วิเคราะหผลการสอบ Pre-O-net 
-จัดคายติวเขม 4 กลุมสาระการ
เรียนรู 
-นิเทศ ติดตาม 

25-26 ก.พ.
2561/ร.ร.วัดบาน
ทวน 

-น.ร.มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ทุกประเด็น 
-น.ร.ไดรับการพัฒนาเตรียม
ความพรอมในการสอบ O-
net 

หวยสะพาน -จัดทําฐานขอมูลผลการสอบ Pre-O-
netในภาพรวมของกลุมโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมคายวิชาการ 4 กลุม
สาระการเรยีนรู 

20และ 27 ม.ค. 
2561/ 
ร.ร.วัดหวย
สะพาน 

-น.ร.ไดรับความรู มี
ประสบการณ ไปปรับใชใน
การสอบ O-Net 
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-กิจกรรมเด็กเกาชวยเพ่ือน 
ยุทธหัตถี -ประชุมผูบริหาร ครูผูสอนชั้น ป.6

และม.3 เพ่ือวิเคราะหขอมูล สราง
ความตระหนัก กําหนดแผนงาน 
กิจกรรม 
-กิจกรรมคายวิชาการ ชั้น ป.6และม.
3 
เวลา 2 วัน 

22-23 ม.ค. 
2561/ร.ร.บาน
สระลุมพุก 

-ร.ร.มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนรอยละ 
5ทุกวิชา 
-ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมี
ความพึงพอใจ 

พังตรุ -ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนชั้นป.6
และ 
ม.3 
-จัดคายวิชาการน.ร.ชั้น ป.6และม.3 

25-26 ม.ค. 2561 
/ร.ร.วัดเบญพาด 

-น.ร.มีความพรอมในการสอบ 
O-Net 
-ครูผูสอยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-ผลการทดสอบ O-Net 
ของน.ร.เพ่ิมข้ึน 

รางหวาย -ประชุมคณะวิทยากร 
-ติวO-net นักเรียนชั้น ป. 6และม.3 

23-24 ม.ค. 
2561/ 
ร.ร.อนุบาลพนม
ทวน(วัดรางหวาย) 

- น.ร.มีความพึงพอใจระดับ
มากในประเด็น ความรู ความ
เขาใจหลังการจัดกิจกรรม 
ดานสถานท่ีอาหารและ
เครื่องดื่ม มีความพึงพอใจ
ระดับนอยเรื่องระยะเวลาใน
การจดักิจกรรรม 

หวยกระเจา-วัง
ไผ 

-ทดสอบพ้ืนฐานนักเรียน 
-แบงกลุมน.ร. จัดกิจกรรมทบทวน
ตามกลุมสาระการเรียนรู  
-สาระภาษาอังกฤษ สอนการ
วิเคราะหประโยคจากขอสอบ 
คําศัพทและเทคนิคการเลือกคําตอบ
จากขอสอบ 
 

 -น.ร.ไดรับการพัฒนาความรู 
ทักษะดวยวิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือสรางความ
พรอมในการสอบ O-NET 
-น.ร.มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  

ดอนแสลบ -ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการ
ดําเนินงาน 
-จัดติว นักเรียน 4 กลุมสาระการ
เรียนรูชั้นป.6 และ ชั้น ม.3 

20-21 ม.ค. 
2561/ 
วัดเขารักษ 

-น.ร.มีคะแนนหลังเรียน
(Post-test)สูงกวากอนเรียน
(Pre-test) 
-น.ร.มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 

สระลงเรือ -จัดคายพัฒนาวิชาการ 4 ฐานการ
เรียนรู ไดแกกลุมภาษาไทย ,กลุม
คณิตศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและ

 -น.ร.ไดรับการพัฒนาความรู 
ทักษะ 4กลุมสาระการเรียนรู
เพ่ิมข้ึน 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  37 

 



กลุมภาษาอังกฤษ 
-คัดกรองน.ร.เขาฐาน โดยใหน.ร.ทํา
แบบทดสอบ Pre-test,Post-test 

-น.ร.มีผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน
หลังจัดกิจกรรม 
 -น.ร.มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมอยูในระดับมาก 

 
4.กิจกรรมการนิเทศ  ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุมโรงเรียน 

การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุมเครือขายโรงเรียน โดย 
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และทีม
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบกลุมเครือขายโรงเรียน  ประจําอําเภอ ดังนี้ 
 

กลุมโรงเรียน รองผอ./ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ 

อําเภอทามะกา  1.พระแทน  2.พงตึก  3.หวายเหนียว  
4.ทาเรือ-ตะคร้ําเอน   5.สนามแย 

นายคุณพิชศน   แซมสีมวง,นางพรกมล  ปลาออน 
น.ส.จินตนาสุขสมแดน,นางสาวสุภาพ  จัดละ, 
นายชัยศักดิ์  ไชยคําวังและนางกมลวรรธน  
มนตประสิทธิ์ 

อําเภอพนมทวน  1.บานทวน 
2.หวยสะพาน  3.ยุทธหัตถี  4.พังตรุ   5. รางหวาย 

นายอารักษ  วิเศษสิงห,นายนิพนธ  ภัทรวังส 
นายประคอง  บัวปรอท,นางสาวนิภา  สุขพิทักษ,
นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินคา 

อําเภอหวยกระเจา  ไดแก1.หวยกระเจา-วังไผ 
2.ดอนแสลบ  3. สระลงเรือ 

นายปกรณ  มวงเจริญ 
นางคณาพร  สาครเสถียรกุล, 
นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ  
                1) ความรวมมือกันของโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 
                2) เด็กนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
                1) ควรพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกชั้น เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพท่ียั่งยืน 
                2) ตองใหเวลาในการติวมากกวานี้ 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
                1) ควรพัฒนาครูแตละโรงเรียนใหมีความรู ความเขาใจและทักษะในการติว แตละกลุมสาระการ
เรียนรู 
                2) สงเสริม สนับสนุนเครื่องมือในการติวใหกับนักเรียน 
  
                           ลงชื่อ.....ประคอง  บัวปรอท.............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นายประคอง  บัวปรอท) 
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รายงานโครงการ 
โครงการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน  

          2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          3.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากห 
กลยุทธท่ี    เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
           ขอท่ี- 
                   เปาหมายขอท่ี  - 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี-        KRS ขอท่ี- 

1. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2560  ดวยกระบวนการ PLC ของ
โรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC ของโรงเรียนในสังกัด 
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ   โรงเรยีน  100  โรงเรียน 
 2.2.เชิงคุณภาพ  
                  2.2.1. ศึกษานิเทศกมีทักษะและสามารถปฏิบัติการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย
กระบวนการ PLC ใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน 
       2.2.2. โรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึนดวยกิจกรรมการพัฒนาดวย
กระบวนการ PLC 
        2.2.3. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการนิเทศในรูปแบบกัลยาณมิตรจากศึกษานิเทศก 
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 1. จัดศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโรงเรียน  ตามกลุมโรงเรียน  จํานวน  13 กลุม 

2. กําหนดขอบเขตเนื้อหาการนิเทศ และ ระยะเวลา   
 2.1  ขอบเขตเนื้อหาการนิเทศครั้งท่ี 1  ไดแก  การวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การขับเคลื่อนนโยบาย 12 ขอ ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 และการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 ขอบเขตเนื้อหาการนิเทศครั้งท่ี 2 ไดแก การอาน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1,ป.4

และป.6 
3. จัดทําแผนการนิเทศ  
   3.1  การนิเทศ ติดตามฯครั้งท่ี 1 ระยะเวลาระหวางเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน 2561 
   3.2 การนิเทศ ติดตามฯครั้งท่ี 2 ระยะเวลาระหวางเดือน  กรกฎาคม –สิงหาคม 2561 
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4.ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตาม ปฏิทินการนิเทศท่ีกําหนดในแผนการ

นิเทศ  
5.สรุปรายงานผลการนิเทศ 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  ตุลาคม  2560            เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ    ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน  126,600    บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน   63,154    บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม   คงเหลืองบประมาณ  63,446   บาท 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบรายงานผลการนิเทศ   
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละของโรงเรยีนไดรับการนิเทศ 

ติดตาม    
โรงเรียนไดรับการ
นิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานดาน
วิชาการจากสพ
ปกจ.2 ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

100 โรงเรียน โรงเรียนมีการ
พัฒนางานดาน
วิชาการไดถูกตอง 
ผลการพัฒนา
นักเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน 

2. รอยละของ ผูบริหาร และครูท่ี
ไดรับการนิเทศ  

ผูบริหารและครู
ไดรับการนิเทศ 
เพ่ือใหคําชี้แนะ 
ชวยเหลือการ
พัฒนางานการจัด
แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การขับเคลื่อน
นโยบาย 12 ขอ 
การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  การ
สอนการอาน การ
เขียน 

  500 คน ผูบริหารและครู
ไดรับความรู  ความ
เขาใจเพ่ือพัฒนาให
มีคุณภาพสูงข้ึน ใน
เรื่อง การจัด
แผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การขับเคลื่อน
นโยบาย 12 ขอ 
การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  การ
สอนการอาน การ
เขียน 
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8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ  โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไดรับการนิเทศ ติดตามเพ่ือ
พัฒนางานดานวิชาการใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา   เพ่ิมขอบเขตเนื้อหา เรื่องอ่ืนๆในงานวิชาการของโรงเรียน 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    กําหนดนโยบายการนิเทศ ติดตามโรงเรียน อยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 
 
 

                           ลงชื่อ            ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นางสาวสุภาพ   จัดละ) 
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รายงานโครงการ 
โครงการ  การแขงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ 2561 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี  2  .เปาหมายขอท่ี  2 : พิชิตอานเขียน 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดการแขงขันและคัดเลือกผลงานของนักเรียนดานทักษะภาษาไทย. 

2. เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 
         - ไดผลงานนักเรียนจํานวน  ๑๖  ชิ้น 
    2.2.เชิงคุณภาพ
.................................................................................................................................................            
         - ไดผลงานนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑระดับดีเดน 

3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
    3.1 ประชาสัมพันธและแจงกําหนดการแขงขันทักษะภาษาไทย 
    3.2 โรงเรียนจัดการแขงขันและคัดเลือกผลงานนักเรียน 
    3.3 กลุมโรงเรียนพิจารณาจัดลําดับผลงานของนักเรียน 
    3.4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดการแขงขันและคัดเลือกผลงานของนักเรียน 
    3.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงผลงานของนักเรียน ใหสถาบันภาษาไทย 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  พฤษภาคม 2561 .เสร็จสิ้นเม่ือ  มิถุนายน  2561 
    เปนการเสร็จ   ตามกําหนดเวลา    กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 

5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 4,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 4,000  บาท 
 

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบสํารวจผลงานของนักเรียน 
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 ผลงานของนักเรียนมี

คุณภาพ 
โรงเรียนสงผลงาน
ของนักเรียนเขารับ
การคัดเลือกระดับ
กลุมโรงเรียน ทุก
โรงเรียน 

ผลงานนักเรียน  
จํานวน  410 
ผลงาน 

1. พิจารณาระดับเขตพ้ืนท่ี
ไดผลงาน  13  ชิ้นงาน สง 
สพฐ. 
2. ไดรับการคัดเลือกเขา
แขงขันระดับประเทศ 1 
ชิ้นงาน 

8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
                นักเรียนไดแสดงความสามารถดานทักษะตาง ๆ ของภาษาไทย 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
                1. จัดระบบการแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  ไมตองผานกลุมโรงเรียน 
                2. จัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุนการจัดการแขงขันใหมากกวานี้   
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
                1. สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการแขงขันทักษะภาษาไทยในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
  
                           ลงชื่อ........ประคอง  บัวปรอท............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                       (นายประคอง  บัวปรอท) 
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รายงานโครงการ 
โครงการสงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ 2561 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. เปาหมาย 
2.1 จัดหาคูมือเตรียมการสอบ O - NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สําหรับนักเรียน จํานวน 1,914 คน 
2.2 จัดหาคูมือเตรียมสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร 

3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
     กิจกรรมท่ี 1 
             การจัดหาคูมือเตรียมสอบ O - NET สําหรับนักเรียน 
     กิจกรรมท่ี 2 

           โรงเรียนจัดกิจกรรมเตรยีมสอบ O – NET ใหนักเรียน 
     กิจกรรมท่ี 3 

           การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  กันยายน  2561   เสร็จสิ้นเม่ือ  มีนาคม  2562 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 1,933,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 1,933,000  บาท 

 บันทึกเพ่ิมเติม 
         1. การดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 และกิจกรรมท่ี 3 เปนการดําเนินงานตอเนื่องถึงสิ้นปการศึกษา 2561   

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบตรวจสอบ  
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 การจัดหาคูมือเตรียมสอบ O – 

NET สําหรับนักเรียน ปการศึกษา 
2561 

ดําเนินการได ๒ 
กลุมสาระ 
ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น ป. 6  
จํานวน  1,914 8o 

รอผลการ
ดําเนินงาน 
ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2561 

8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
                1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคูมือเตรียมสอบ O – NHET ทุกคน 
                2) ครูมีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมศักยภาพใหนักเรียน (ติว) 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
                 1) การใชเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีคุมคา  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาครูสําหรับ
การใชเครื่องมือเตรียมสอบ 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
                1) จัดหาใหครบทุกสาระการเรียนรู  และคราบนักเรียนทุกคน 
                2) จัดหาใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวย 
 
 
  
                           ลงชื่อ........ประคอง  บัวปรอท.............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายประคอง  บัวปรอท) 
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ยุทธศาสตรที่ 3  
 

สงเสริมสนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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แบบรายงานโครงการ 
               โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหการดําเนินการงาน  กิจกรรม/งานกลุมบริหารงานบุคคลประสบความสําเร็จ 
ดําเนินการ 
ไดอยางรวดเร็ว เสร็จทันตามกําหนดเวลา  
              1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนท่ีนาพึงพอใจ 
 
2.เปาหมาย 
              2.1. การดําเนินงานตามภารกิจงานครบทุกกิจกรรม จํานวน 19 กิจกรรม 
                  2.2 การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในทุกกิจกรรม  
 
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

3.1 จัดประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจางและลูกจางชั่วคราว เพ่ือจัดทําสัญญาจาง 
3.2 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
3.3 ประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  
3.4 จัดทําคะแนนยายครู สายงานการสอน 
3.5 ประชุมเกลี่ยอัตรากําลัง 
3.6 พิจารณากลั่นกรองการยาย, โอน, ปรับระดับ เลือ่นข้ันเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษอ่ืน 
     ตามมาตรา 38 ค (2) 
3.7ประชุมพิจารณาเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาและจัดสรร

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
3.8 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3.9 ประชุมพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

                   3.10 ประชุมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   3.11 ประชุมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจางประจํา 
                   3.12 ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูดีในดวงใจ 
                   3.13 ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู 
                   3.14 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สพฐ.ดีเดน Obec Awards 
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4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ........1 ตุลาคม 2560.......เสร็จสิ้นเม่ือ.......30...กันยายน.......2561...... 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน .....60,000.......บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน .....32,940.......บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม 
 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1  แบบประเมินผล 
 6.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ ของการดําเนินงานจัด

ประชุม 
ประสบความสําเร็จ เสร็จทันตาม 
กําหนดเวลา 

การดําเนินงานจัดประชุม 
ประสบความสําเร็จ เสร็จทัน
ตามกําหนดเวลาทุกครั้ง 

         -          - 

2 รอยละ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในผล 
การดําเนินงานพิจารณาสิทธิ
ประโยชน 
ในดานตางๆ 

ผลการดําเนินงานไดรับพึง
พอใจ 
เปนท่ียอมรับ ไมมีรองเรียน 

         -          - 

 
 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ   
                1) การกําหนดกิจกรรมตามไตรมาส  สามารถใชเปนแผนในการดําเนินงานไดอยางดร ซ่ึงชวยให
การปฏิบัติงานดําเนินการไดอยางเหมาะสมและทันตอเวลาท่ีกําหนด 
      2) เปนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการประชุมใหสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค 
      3) กิจกรรมบางกิจกรรมมีสวนทําใหบุคลากรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และเกิดขวัญและ
กําลังใจ 
ในการปฏิบัติงานตอไป 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา……………………ไมมี 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา………ไมมี… 
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                           ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางนงนุช  กานเหลอืง) 
       ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพดานบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงานบุคคล  ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............  กลยุทธท่ี  
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................  เปาหมายขอท่ี  สอดคลองกับ ARS ขอท่ี..... 
          KRS ขอท่ี…….. 

          มาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐานท่ี........1........ตัวบงชี้ท่ี...........4……….. 

 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 1.2 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการพัฒนาตนเองดานความรู ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.4 เพ่ือรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา ไปใชพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 

2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรุี เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา) จํานวน 101 
คน 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสงผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 50 ราย และ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 30 ราย รวมจํานวน 80 ราย 
  3. ลูกจางประจํามีการพัฒนาตนเองและสามารถปรับระดับ จํานวน 10 คน 
 2.2.เชิงคุณภาพ      
     1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลงานเพ่ือขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ไดรับการประเมินผลงานใหมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
  3. ลูกจางประจํามีการพัฒนาตนเองและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
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3.วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 3.1 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประเมินขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญ
การพิเศษ  
 3.2 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประเมินลูกจางประจําท่ีขอ
ปรับระดับใหสูงข้ึน 
 3.3 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานวิทยฐานะ จัดสงผลงานทางวิชาการ ดานท่ี 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหคณะกรรมการอานผลงาน 
 3.4 คณะกรรมการอานผลงานวิชาการ ดานท่ี 3 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  1  ตุลาคม  2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 

5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 45,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 45,000  บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  ในปงบประมาณป 2562 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจาก
งบประมาณ 
ท่ีไดรับในปงบประมาณ 2561 ไมเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทาง 
การศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 ประเมินตามแบบและวิธีการท่ี สพฐ. และ ก.ค.ศ. กําหนด 
 6.2 แบบประเมินผล 
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 100 ของผูบริหาร

สถานศึกษา 
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน 
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- - 

2 รอยละ 90 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสงผลงานทาง
วิชาการ ไดรับการประเมินใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 
ท่ีสงผลงานทางวิชาการ ไดรับการ
ประเมินใหมีหรือเลื่อนเปนวิทย
ฐานะ 
ท่ีสูงข้ึน รอยละ 90 

- - 

3 รอยละ 90 ของลูกจางประจําท่ีขอ
ปรับระดับไดรับการปรับระดับให
สูงข้ึน 

ลูกจางประจําท่ีขอปรับระดับไดรับ
การปรับระดับใหสูงข้ึน รอยละ 100 

- - 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
       สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการพัฒนาตนเองดาน
ความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ควรจัดประชุม/อบรมใหความรูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ ว 21 
 
                           ลงชื่อ นายแมน  คําวงษ   ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นายแมน  คําวงษ) 
                   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
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                                                   แบบรายงานโครงการ 
    โครงการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานราชการ ตําแหนงครผููสอน 
        สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหไดครูผูสอนและไดบุคลากรในตําแหนงอ่ืนๆ ไปทดแทนตําแหนงวาง เพ่ือแกไข
ปญหา 
                        การขาดแคลนบุคลากรกร 
  2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.เปาหมาย 
              2.1 เชิงปริมาณ  
               รอยละ 100 การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในทุก
กิจกรรม  
         2.2 เชิงคุณภาพ   
                          รอยละ  100 ไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค 
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
           3.1 ประกาศรับสมัครตามตารางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหรือ 

ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด โดยประกาศรับสมัคร ไมนอยกวา 7 วันทําการ  

          3.2 ประชาสัมพันธการรับสมัครใหทราบโดยท่ัวกัน 

         3.3 แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครตามจํานวนท่ีเหมาะสม 

          3.4 ดําเนินการรับสมัคร ไมนอยกวา 7 วันทําการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

          3.5 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

          3.6 ดําเนินการใหมีการประชุมและตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกตาม    

                          หลักเกณฑและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 

          3.7 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

          3.8 แตงตั้งคณะกรรมการสําหรับดําเนินการสอบแขงขัน/คัดเลือก  

3.9 ดําเนินการใหมีการสอบคัดเลือกตามตารางท่ีกําหนด 
3.10 จัดทําสัญญาจางผูสอบผานข้ึนบัญชีตามตําแหนงวางท่ีประกาศรับสมัคร 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ........1 ธันวาคม 2560.......เสร็จสิ้นเม่ือ.......31..มกราคม...2561.... 
    เปนการเสร็จ    ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
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5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน .....20,000.......บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน .....17,910.......บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................   
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1  แบบประเมินผล 
 6.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ ของการกระบวนการสรรหา 

บุคคล ประสบความสําเร็จ เสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา 

ไดบุคลากร ตําแหนงครูผูสอน 
ท่ีมีความรูความสามารถและ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และตรงตามวิชาเอกท่ี
โรงเรียนตองการ 

         -          - 

2 รอยละ ของกระบวนการสรรหา  
ไดบุคลากรเพียงพอตอความ
ตองการ 
 

บุคลากรท่ีมีคุณภาพไป
ทดแทนตําแหนงวางไดครบ
ตามจํานวน 
ตําแหนงวาง 

         -          - 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ   
      1) ปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม ไดครูผูสอนไปปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียน
การสอนท่ีมีความรูความสามารถไปปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                2) ไดครูผูสอยตรงตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาตองการ 
                3) แกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากร  
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา……………………ไมมี…….. 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………ไมมี…… 
  
  
                           ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางนงนุช  กานเหลอืง) 
       ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  54 

 



แบบรายงานโครงการ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี......3........กลยุทธท่ี .............3............................................... 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
     1.1เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสนองโยบายการศึกษาในยุค              
Thailand 4.0 
      1.2เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา การบริหารจัดการศึกษา 
   1.3เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา มีความรูและประสบการณนํามาประยุกตใชในการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ   

  2.1ผูบริหารสถานศึกษา และคณะทํางาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 จาํนวน 120 คน 
 2.2.เชิงคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ไดรับความรูความเขาใจดานการบริหารคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
กาวสูการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 3.1 จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหารสถานศึกษา 
 3.2 หัวขอเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเปนทีม/ภาวะผูนํา” และการพัฒนาครูเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน ดวยหลักเกณฑวิทยฐานะแนวใหม ว.21โดยผูบริหารสถานศึกษา    
 3.3 จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ณ โรงเรียนบานเข็กนอย จังหวัด

เพชรบูรณ และศึกษาดงูานแหงเรียนรูประวัติศาสตรจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม  2561 เสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี  17 สิงหาคม 2561  
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 402,100.- บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 402,100.-บาท 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบสอบถาม 
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจกับการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาให
ความรวมมือเขารวม
ประชุมและศึกษาดู
งาน 

จํานวน 120 
คน 

ไดรับความรูความเขา
สามารถนําไปปรับเปลี่ยน
และเปรียบเทียบในการ
ปฏิบัติงาน 

2 กลุมเปาหมายสามารถบริหารจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กาวสู
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสามารถนํา
ความรูจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงาน 

จํานวน 120 
คน 

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับ
ความรูนําไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียน 

8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
                8.1.1 วิทยากรมีความรูความสามารถในการสื่อใหผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู
ความเขาใจในเรื่องท่ีนําเสนอเปนอยางดี มีการจัดกลุมเพ่ือสรางทีมงาน มีการจัดการนําเสนอความคิดเห็น 
                8.2.1 สถานท่ีศึกษาดูงาน โรงเรียนบานเข็กนอย เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จัดการเรียนการสอน นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยเผามง มีการจัดการเรียนการสอน2ภาษา ภาษาไทยกลาง
และภาษามง และยังมีการบูรณาการจัดหลักสูตรทองถ่ิน โดยบูรณาการวิถีของเผามงในหลายวิชาเรียน ซ่ึงเปน
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงคณะศึกษาดูงานสามารถนําไปบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา - 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา - 
                           ลงชื่อ........อุบลศรี  ฟกจีน..............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางสาวอุบลศรี  ฟกจีน) 

             นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

วิทยฐานะแนวใหม 
            (ว 21/2560)  

.กลุม บริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี.....3....กลยุทธท่ี ..3................................................. 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการและสามารถชี้แจง
ขยายผลใหขาราชการครูเขาใจ 
 
2.เปาหมาย 
     2.1.เชิงปริมาณ 
  (1)  ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  
                        จํานวน 101 คน 
                 (2) รองผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  
                       จํานวน 3 คน 
 2.2.เชิงคุณภาพ 
  ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไมตํ่ากวา
รอยละ 90% มีรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะตาม ว 21/2560 และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
  
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 จัดอบรมใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี   เขต 2 จํานวน 1 วัน 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ.....5 มีนาคม 2561...........เสร็จสิ้นเม่ือ..........5 มีนาคม 2561............ 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน ......46,000.... บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน ......46,000.... บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  ไมมี 
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบสอบถาม  
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจกับการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

ผู้ เข้ารับการประชมุมี

ระดบัความพงึพอใจ/ 

ความรู้ความเข้าใจ / 

การนําไปใช้ ตอ่การ

ประชมุครัง้นีอ้ยูใน

ระดับมาก  

ระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 

= 3.78  

 

ผู้ เข้ารับการประชมุ

ระดบัความพงึพอใจ/ 

ความรู้ความเข้าใจ / 

การนําไปใช้ ทกุข้ออยู่

ในระดบัมาก 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ เปนการขยายผลจากการาอบรมของ ก.ค.ศ.ไดรวดเร็วทันตอความตองการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  วิทยากรท่ีใหความรูเปนผูท่ีเขารับการอบรมจาก ก.ค.ศ. แลวนํามาขยายผลให
ความรูแกผูบริหารสถานศึกษา อาจถายทอดออกมายังไมสมบูรณนัก.. 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…วิทยากรควรเชิญมาจาก ก.ค.ศ.โดยตรง 
 
      
                           ลงชื่อ.............ณัฐกาญจน  สมคิด............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นางสาวณัฐกาญจน  สมคิด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  58 

 



แบบรายงานโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี.......3.......กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
  1.1 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับองคความรูท่ีจําเปนในการพัฒนางานดานการ
ใหบริการ  
   1.2 เพ่ือใหบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความรูและเขาใจในหลักการบริการดวยจิต
บริการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ 

2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ  

         ผูเขารับการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม ผูอํานวยการหนวย ศึกษานิเทศก 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง จํานวน 71 คน   

   2.2.เชิงคุณภาพ 
   (1) ผูเขารวมโครงการ มีทักษะการพัฒนางานดานบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
   (2) ผู เขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 1.จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 1 วัน 
  1.1 หัวขอเร่ืองการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ “บริการอยางไรเรียกวาเปนเลิศ” และ“ทาํงานอยางไร

ใหมีความสุข” 

 2.จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ณ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง 

 

 

 4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ 24 กรกฎาคม 2561 เสร็จสิ้นเม่ือ 27 กรกฎาคม 2561 
    เปนการเสร็จ   ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ  
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 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 265,000.- บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 265,000.- บาท 

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 - ประเมินผลจากใบงาน 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ90 ผูเขารวมประชุมทุกคนมี 

ทักษะการพัฒนางานดานบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ   
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหความรวมมือใน
การรวมประชุมตาม
เปาหมาย 

จํานวน 71 คน ทุกคนไดรับความรู
ความเขาใจในการ
บริการและมีความสุข
กับการทํางาน 

2 รอยละ100 ผูเขารวมประชุม
สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดู
งานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีไปศึกษาดูงาน
สามารถนําความรูท่ี
ไดรับมาปรับเปลี่ยน
ในการปฏิบัติงานได
ดียิ่งข้ึน 

จํานวน 71 คน ทุกคนไดรับความรู
และประสบการณ
จริงจากการไปศึกษา
ดูงาน สพป.และ
โรงเรียน 

8.สรุปผลในภาพรวม 

 8.1 จุดเดนของโครงการ  
  8.1.1เพ่ือมุงหวังใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ไดความเขาใจในหลักการบริการดวยจิตบริการ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหกับ
ผูรับบริการ  
  8.1.2 เพ่ือมุงหวังใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน ทํางานอยางมีความสุข และทุกคนทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย อยางดีท่ีสุดดวย
ความสามารถ ความรักในงาน ความรักท่ีมีตอองคกร 
  8.1.3 เพ่ือมุงหวังใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีการปรับทัศนคติเชิงบวกกับผูรวมงานใหมากข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกันประสบ
ผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอองคกร 

 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
  ความสามัคคี การทํางานเปนทีม การตรงตอเวลา 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา - 
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                           ลงชื่อ...............อุบลศรี  ฟกจีน.............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                       (นางสาวอุบลศรี  ฟกจีน) 
                                                        นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ พัฒนาครูผูสอน เรื่องการใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ DLIT 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจาํปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรเครือขายดาน ICT ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดใหมี
ความรูในการใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ DLIT 
 2.เพ่ือใหบุคลากรเครือขายดาน ICT สามารถใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ 
DLIT 
ในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ บุคลากรเครือขาย ICT จํานวน 40 คน 
 2.2.เชิงคุณภาพ บุคลากรเครือขาย ICT เปนบุคลากรแมขายท่ีอํานวยความสะดวกใหความรูและ
ชวยเหลือครูผูสอน ในโรงเรียนของตนเองและกลุมโรงเรียน            
    
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย ดานการใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช 
DLTV และ DLIT 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.1 จัดทําหลักสูตร และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือขาย รวม 40 คน จํานวน 3 วัน (จัดอบรมนอกสถานท่ี) 
กิจกรรมท่ี 2 ผูเขารับการอบรมจัดทําผลงานอยางนอยคนละ 1 ชิ้นงานเพ่ือขอรับวุฒิบัตร 
กิจกรรมท่ี 3 ประเมิน สรุป รายงานผล 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ..................ส.ค.61..................เสร็จสิ้นเม่ือ.....ก.ย.61............................ 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 200,000 บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 200,000 บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม................-.............  
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6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
          6.1. จํานวนครูท่ีเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

6.2. รอยละครูท่ีใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV และ DLIT 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 จํานวนครูท่ีเขารับการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 
มีผูเขารวมโครงการ
ตามท่ีกําหนดไว 

รอยละ 100 รอยละ100 

2 รอยละครูท่ีใชเทคโนโลยีจัดการ
เรียนการสอนโดยใช DLTV และ 
DLIT 

มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช 
DLTV และ DLIT 
ในโรงเรียน 

รอยละ 100 รอยละ 100 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ เปนการสรางเครือขายครูไอซีที เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช DLIT 
DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยจัดเครือขายเปนกลุมโรงเรียน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา ชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหเหมาะสม เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนเครือขายใหมีความรูมากข้ึน และ
สรางครูเครือขายเพ่ิมเติมเพ่ือใหการสอนโดยใช DLIT DLTV ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
  
                           ลงชื่อ...........เจษฎา ตันธนะ..............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นายเจษฎา  ตันธนะ) 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

 
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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แบบรายงานโครงการ 

โครงการ......เสริมสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบยั่งยืน 
กลุม ...สงเสริมการจัดการศึกษา.. ประจําปงบประมาณ 2561       

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี......4.......กลยุทธท่ี .......1..,..2.......................... 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลนักเรียนเชิงลึกรายบุคคล 
 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดเขาเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับ/  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายและสงเสริมการเรียนดานวิชาอาชีพ
เพ่ือการมีงานทํา 
 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยบุคคล,ครอบครัวและทองถ่ิน 
2. เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาในสังกัดสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสวนการเรียน
สายสามัญ 

  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบขอมูลสํามะโนประชากร
วัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดครบ 100% และนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและเกิด
ประสิทธิผล 
  - เด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ครบ 100% 
 2.2.เชิงคุณภาพ 
     - สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนเจตคติในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
สามารถออกแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนได
อยางมีคุณภาพภายใตบริบทของโรงเรียนเอง 
                     - นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  และรูเทาทันถึงภัยตาง ๆ ในบริบททาง
สังคม    ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  - นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต  มีกระบวนการคิดท่ีดี  สามารถแกปญหาและตัดสินใจ
ไดถูกตอง  เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 
  - นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและใกลชิดดวยครูท่ีปรึกษาอยางนอย 1 คน 

- นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานความประพฤติ  ดานการเรียน  ดานการปองกันจาก 
สารเสพติด  และดานเพศศึกษา 
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-จัดทําขอมูลเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
3. วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 3.1 คัดลอกประชากรวัยเรียน 
 3.2 ประชุมคณะทํางานสรปุขอมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 และบันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
 3.3 พิธีมอบทุนการศึกษา และโครงการ “โลวเฮงหมงหวงใยความปลอดภัยคืนกําไรใหสังคม”   
 3.4 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

 
 4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ..1..มกราคม..256.......เสร็จสิ้นเม่ือ.....30..กันยายน..2560.............. 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน .....34,800... บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน .... 34,650....บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................   
6. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 6.1 คัดลอกประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 
 6.2 ประชุมคณะทํางานสรปุขอมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 
 6.3 พิธีมอบทุนการศึกษา และโครงการ “โลวเฮงหมงหวงใยความปลอดภัยคืนกําไรใหสังคม”   
7. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 7.1 รอยละของผูเรียนตอจํานวนประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 7.2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.3 รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 
 
 
 
8. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละของสถานศึกษาในสังกัด   

มีการขับเคลื่อน/พัฒนาการ
ดําเนินงาน 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนได 
อยางมีคุณภาพภายใตบริบทของ
โรงเรียนเอง 

โรงเรียนในสังกัด
ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
ไดอยางมีคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัด  
สพป.กาญจนบุรี  
เขต 2 101 แหง  
มีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางตอเนื่อง
และ 
ยังยืน 

สงเสริมใหโรงเรียน 
มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
โดยมีกระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 
มีคุณภาพ  
และมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ 
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และยั่งยืน  

2 รอยละของนักเรียนยากจน   
ขาดแคลนดอยโอกาส   
และมีความจําเปนตองการไดรับ
การดูแลชวยเหลือเรงดวน ไดรับ
การดูแลชวยเหลือและพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนท่ียากจน
และขาดแคลน 
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  
มีขวัญและกําลังใจ 
ชวยใหคุณภาพ
ชีวิต 
ดีข้ึน 

นักเรียนทุกคน 
ในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2  
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ มีกําลังใจ 
ชวยใหคุณภาพชีวิต 
ดีข้ึน 

1. นักเรียนมี
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และไดรับการดูแล
ชวยเหลือและ
คุมครอง 
2. นักเรียนท่ียากจน
และขาดแคลน 
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  
มีขวัญและกําลังใจ 
ชวยใหคุณภาพชีวิต 
ดีข้ึน 

3 รอยละของนักเรียนไดรับการดูแล 
อยางท่ัวถึงและใกลชิด มี
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  และ
รูเทาทันถึงภัยตางๆ ในบริบททาง
สังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

โรงเรียนในสังกัด  
สพป.กาญจนบุรี  
เขต 2 101 แหง  
ภูมิคุมกัน 
โดยผาน
กระบวนการให
ความรู ความ
เขาใจจากครู 
ตํารวจ ครูพระ 
ครูผูสอนประจํา
กลุมสาระ เพ่ือ
เตรียมความพรอม
สําหรับการ
ปรับตัว ปรับจิตใจ
เพ่ือเผชิญกับสิ่ง
ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
ในสังคมได 

นักเรียนทุกคน 
ในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 2  
มีภูมิคุมกัน 
จากกระบวนการให
ความรู ความเขาใจ
จากวิทยากรตางๆ 

1. นักเรียนไดรับ
การดูแลอยางท่ัวถึง
และใกลชิด 
2. มีภูมิคุมกัน 
โดยผาน
กระบวนการให
ความรู ความเขาใจ
จากวิทยากรตางๆ 
ประกอบดวย ครู
ตํารวจ ครูพระ 
ครูผูสอนประจํา
กลุมสาระ  
และวิทยากรอ่ืนๆ  
รวมท้ังผานกิจกรรม
ตางๆ เชน ดาน
คุณธรรม กีฬา 
นันทนาการ 
กิจกรรมรณรงค
ตอตานยาเสพติด 
กิจกรรมบานหลัก
เรียน กิจกรรม
ทักษะชีวิต เปนตน   

4 รอยละของนักเรียนไดรับการ
พัฒนา 

โรงเรียนดําเนิน
กิจกรรมพัฒนา

นักเรียนทุกคน 
ในสังกัด สพป.

นักเรียนมีความ
ตระหนักรูเห็น
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ทักษะชีวิต  มีกระบวนการคิดท่ีดี  
สามารถแกปญหาและตัดสินใจได
ถูกตอง  เพ่ือใหสามารถอยูในสังคม
ไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 

ทักษะชีวิต
นักเรียน โดย
การบูรณาการ
จัดการเรียนการ
สอนใน 8 กลุม
สาระวิชา 

กาญจนบุรี เขต 2  
มีความพรอม 
สําหรับการปรับตัว 
ปรับจิตใจเพ่ือเผชิญ
กับสิ่งตางๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในสังคม 

คุณคาในตนเองและ
ผูอ่ืน รูจักคิด
วิเคราะหตัดสินใจ 
และแกไขปญหาได
อยางสรางสรรค มี
ทักษะชีวิตในการ
ดูแลชวยเหลือ
ตนเองและ 
ชวยเหลือผูอ่ืนได  

5 รอยละของประชากรวัยเรยีน 
ไดเขาเรียน 

โรงเรียนมีขอมูล
นักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีบริการ และ
ไดเขาเรียนตาม
เกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ 

ประชากรวัยเรียน
45,845 คน  
และไดเขาเรียน 
ตามเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ  
37,079 คน 

ประชากรวัยเรียน 
ทุกคนไดเขาเรียน
ตามเกณฑ
การศึกษาภาค
บังคับ 

 
9.สรุปผลในภาพรวม 
 9.1 จุดเดนของโครงการ     

โครงการนี้ เปนโครงการท่ีสงเสริม  สนับสนุน  การสรางความเสมอภาค  ขยายโอกาสทางการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและท่ัวถึง  โดยสงเสริมเด็กปฐมวัยเขารับการศึกษา เรงรัดการ
เกณฑเด็กการศึกษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติท่ัวไป  พิการดอยโอกาส  ไดเขาเรียนทุกคน และเพ่ิมโอกาสเด็กตก
หลนเขาเรียน  สงเสริมการเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายทุกประเภท  และการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหนักเรียนทุกคน  ไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น  ครูท่ี
ปรึกษา  โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม 
และชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือ  มีการสงตอและรับชวงในการแกไข    

9.2 จุดท่ีควรพัฒนา   
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องทุกป  
9.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมไดดําเนินกิจกรรมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษา

เพ่ือการ 
มีงานทํา” ควรใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการพัฒนาระบบตอไป 
  
                           ลงชื่อ..............นางไขมุก  มีแสง...........ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                            (นางไขมุก   มีแสง) 
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รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
        กลยุทธ 1 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        ขอ 1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2  
2. เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 2.2.เชิงคุณภาพรอยละของสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3. วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อนดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
 3.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2561 
 เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 17,000 บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน  7,600  บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม เนื่องจากไมไดดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
ดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 2. รอยละ 25 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผานการประเมินโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเดน 
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7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

นักเรียนในสังกัด 
มีภูมิคุมกันและ
ปลอดจาก 
สารเสพติดทุกคน 

นักเรียนทุกคน 
ไดรับการสราง
ภูมิคุมกัน 
 

นักเรียนทุกคน 
ปลอดจาก 
สารเสพติด 
 

2 รอยละ 25 ของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผานการ
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ
ดีเดน 

สถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแหง 
มีการจัดกิจกรรม
สรางภูมิคุมกัน 
และการปองกัน 
และแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

สถานศึกษาทุกแหง 
มีความเขมแข็ง 
ในการปองกัน 
และแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
 

สถานศึกษา 
ทุกแหงปลอดจาก 
สารเสพติด 
 

8. สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
  เปนโครงการท่ีสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชาติ 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
  สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรุี เขต 2 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาทุกแหงในการดําเนินการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 
  
                           ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางลักขณา  หมดทุกข) 
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แบบรายงานโครงการ 

โครงการ สนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน ตามนโยบายการใช
อินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดสามารถมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรยีนโดยเร็วท่ีสุด  
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จํานวน 101 โรง 
 2.2.เชิงคุณภาพ โรงเรียนทุกโรงใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษา
คนควาของนักเรียนและครูในการพัฒนาการศึกษาอยางไรขีดจํากัด 
    
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

1.แตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน 
ตามนโยบายการใชอินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.ประชุมชี้แจงการดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ
โรงเรียน ตามนโยบายการใชอินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.จัดทําจัดทําเครื่องมือ และแบบรายงาน 
4.จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 
5.ดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน ตาม

นโยบายการใชอินเทอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 
6.ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 
 

4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ..............ม.ค.61..............................เสร็จสิน้เม่ือ.....ก.พ.61............................ 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 20,000 บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 20,000 บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม................-............................   
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
          6.1. จํานวนโรงเรียนท่ีมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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6.2. จํานวนโรงเรียนท่ีใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาของ
นักเรียนและครู 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 จํานวนโรงเรียนท่ีมีอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 
ทุกโรงเรียนสามารถ
ใชงานอินเตอรเน็ต 

รอยละ 100 รอยละ100 

2 จํานวนโรงเรียนท่ีใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการเรียนการสอน
และการศึกษาคนควาของนักเรียน
และครู 
 

มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช
ระบบอินเตอรเน็ต 

รอยละ 100 รอยละ 100 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ เปนโครงการท่ีรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ใชงบประมาณในการดําเนินการอยางประหยัด 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา - 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ควรใหมีการจัดโครงการเพ่ือซอมแซม ชวยเหลือ ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตของโรงเรียนในปงบประมาณตอไป 
 
 
  
                           ลงชื่อ...........เจษฎา ตันธนะ..............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                          (นายเจษฎา  ตันธนะ) 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ     ประเมินความพรอมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ในการเปดชั้นเรียน 

       ระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ) 
กลุม .....สงเสริมการจัดการศึกษา..... ประจาํปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ.. 

กลยุทธท่ี ..1 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  ขอ 1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง 
            มีคุณภาพและเสมอภาค 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือประเมินความพรอมของโรงเรียน ในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด    ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ)  โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการรับเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาระดับ                
กอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ปบริบูรณ) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 และตองไมกระทบตอการจัดการศึกษาในทองถ่ินและโรงเรียนสังกัด
เอกชน           หรือหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 

รอยละของสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 มีความพรอมในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2561 (3 
ปบริบูรณ)  

2.2.เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความพรอมใน

การ เปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ) เปนไป
ตาม แนวปฏิบัติการรับเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สําหรับเด็ก
อายุ 3 ปบริบูรณ) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 และไมกระทบตอ              
การจัดการศึกษาในทองถ่ินและโรงเรียนสังกัดเอกชนหรือหนวยงานการศึกษาอ่ืน    
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 1. แจงสถานศึกษาประเมินความพรอมของตนเอง ในการเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษา (3 ป
บริบูรณ) ปการศึกษา 2561 
 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินความพรอมของโรงเรียน ในการเปดชัน้เรียนระดับกอนประถมศึกษา        
(3 ปบริบูรณ) ปการศึกษา 2561 
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 3. ออกประเมินความพรอมของโรงเรียนในการเปดชั้นเรยีนระดับกอนประถมศึกษา (3 ปบริบูรณ)             
ปการศึกษา 2561 
 4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ..สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินการจัดทําประกาศเขต
พ้ืนท่ีบริการ , ประกาศจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ  
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ....1..กุมภาพันธ..2561.....เสร็จสิน้เม่ือ.....31..พฤษภาคม..2561.................... 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน ...12,760..... บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน .. ..4,440..... บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  
6 .เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. สถานศึกษาในสังกัด มีความพรอมใน

การเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 

2561 (3 ปบริบูรณ)  โดยใหเปนไปตาม

แนวปฏิบัติการรับเด็กเพ่ือเขารับการศึกษา

ระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ปบริบูรณ) 

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 และตองไม

กระทบตอการจัดการศึกษาในทองถ่ินและ

โรงเรียนสังกัดเอกชนหรือหนวยงาน

การศึกษาอ่ืน 

1. สถานศึกษาประเมินความ

พรอมของตนเอง ในการ      

เปดชั้นเรียนระดับกอน

ประถมศึกษา (3 ปบริบูรณ)     

ปการศึกษา 2561 

2. คณะกรรมการประเมิน

ความพรอมของสถานศึกษา 

ในการ      เปดชั้นเรียนระดับ

กอนประถมศึกษา (3 ป

บริบูรณ)     ปการศึกษา 

2561  

1. แบบประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 

2. แนวปฏิบัติการรับเด็ก

เพ่ือเขารับการศึกษาระดับ

กอนประถมศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สําหรับเด็กอายุ 3 ป

บริบูรณ) สังกัด สพฐ.        

ปการศึกษา 2560 

 

 

 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 สถานศึกษาในสังกัด มีความพรอม 
ในการเปดชั้นเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ปการศึกษา 2561 (3 ป
บริบูรณ)   
โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการ

โรงเรียนท่ีประสงค
ขอเปดชั้นเรียน
ระดับกอน
ประถมศึกษา (3 ป
บริบูรณ) จํานวน       
53 โรงเรียน 

โรงเรียนท่ีประสงค
ขอเปดชั้นเรียน
ระดับกอน
ประถมศึกษา (3 ป
บริบูรณ) จํานวน       
53 โรงเรียน 

สถานศึกษาในสังกัด 
มีความพรอมในการ
เปดชั้นเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา
ของสถานศึกษาใน
สังกัด ปการศึกษา 
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รับเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ป
บริบูรณ) สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 และ
ตองไมกระทบตอการจัดการศึกษา 
ในทองถ่ินและโรงเรียนสังกัด
เอกชนหรือหนวยงานการศึกษาอ่ืน 

คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบใหเปดชั้น
เรียนได 52 
โรงเรียน ไม
เห็นชอบใหเปดชั้น
เรียนได เนื่องจากไม
มีความพรอมดาน
บุคลากร จํานวน 1 
โรงเรียน 

คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบใหเปดชั้น
เรียนได 52 
โรงเรียน ไม
เห็นชอบใหเปด 
ชั้นเรียนได 
เนื่องจากไมมีความ
พรอมดานบุคลากร 
จํานวน 1 โรงเรียน 

2561 (3 ปบริบูรณ)  
เปนไปตามแนว
ปฏิบัติการรับเด็ก
เพ่ือเขารับ
การศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สําหรับ
เด็กอายุ 3 ป
บริบูรณ) สังกัด 
สพฐ. ปการศึกษา 
2560 โดยไม
กระทบตอการจัด
การศึกษาในทองถ่ิน
และโรงเรียนสังกัด
เอกชนหรือ
หนวยงานการศึกษา
อ่ืน 

 
 
 
 
9.สรุปผลในภาพรวม 
 9.1 จุดเดนของโครงการ สถานศึกษาท่ีเปดชั้นเรียนระดับกอนประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด           
ปการศึกษา 2561 (3 ปบริบูรณ) มีความพรอมในการเปดสอน และเปนไปตามแนวปฏิบัติการรับเด็กเพ่ือเขา
รับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สําหรับเด็กอายุ 3 ปบริบูรณ) สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 โดยไมกระทบตอการจัดการศึกษาในทองถ่ินและ
โรงเรียนสังกัดเอกชนหรือหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
 9.2 จุดท่ีควรพัฒนา…สพฐ. ควรมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือแจงใหสถานศึกษาทราบกอนเปดภาคเรียน 
 9.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํารวจความพรอมของสถานศึกษา 
 
  
                           ลงชื่อ.....นางไขมุก.......มีแสง.....ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                  (นักวิชาการศึกษาชํานาญการ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 
  

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสรมิการมีสวนรวม 
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แบบรายงานโครงการ  
โครงการประชุมภายในสํานักงาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

กลุม อํานวยการ ประจําปงบประมาณ 2561        
-------------------------------------  

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตรท่ี......6....กลยุทธท่ี .......1.................................................  
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ……………………………………………….  
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………...  
                 KRS ขอท่ี......................................................................................  

1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชุมชี้แจง สรางความรู ความเขาใจดานนโยบาย ขอกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัติและ
ขอมูล ขาวสารของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูบริหารการศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงาน ของเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรับทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 2.  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเกิดผลแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระดับ
กลุม  ระดับองคการ มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม สามารถพัฒนาตนเองสูมาตรฐานการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.  เชิงปริมาณ   
  2.1.1  จัดประชุมผูบริหารการศึกษา (รองผอ.สพป.) และผอ.กลุม/หนวย 48 ครั้ง 
  2.1.2  จัดประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 12 ครั่ง 
  2.2.  เชิงคุณภาพ 
  2.2.1   ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  2.2.2  ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
  2.2.3   ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น   ขอเสนอแนะ และเปลี่ยนและหาแนว 
   ทางแกไขรวมกัน 
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3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ)  

 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ.........เดือนพฤศจิกายน ...................เสร็จสิ้นเม่ือ..................กันยายน ......... 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน ......82,000....... บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน .......82,000..... บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 เครื่องมือวัด 
 1.บัญชีลงเวลา  

2.รายงานการประชุม 
 6.2.  การประเมินผล 
  1. บัญชีลงเวลา 
 2. รายงานการประชุม 

3. การสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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 

จัดประชุมผูบรหิารการศึกษา (รองผอ.
สพป.) และผอ.กลุม/หนวย : พุธเชา ขาว 
สพฐ.จํานวน 48 ครั้ง 

 4500           กลุม
อํานวยการ 

จัดประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา 
จํานวน 12 ครั้ง 

 50200           กลุม
อํานวยการ 

จัดประชุมบุคลากรสํานักงาน  จํานวน 12 
ครั้ง 

 27300           กลุม
อํานวยการ 

สรุปและรายงานผลการดําเนินการ              
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1.สามารถจัดการ
ประชุมไดรอยละ 70  
2.สามารถลดปญหาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกระดับของสํานักงานและ

สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ

และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย 

และเปาหมายของหนวยเหนือได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  

 

1.จัดประชุมผูบริหาร
การศึกษา (รองผอ.สพป.) 
และผอ.กลุม/หนวย 48 ครั้ง
  
2.จัดประชุมผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 12 
ครั่ง 

  

1.ผูเขารวมประชุมมีความ
เขาใจในนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงาน 
2.ผูเขารวมประชุมไดรบั
ทราบผลการดาํเนินงาน   
3.ผูเขารวมประชุมไดรบั
ฟง ความคิดเห็น   
ขอเสนอแนะ  และเปลี่ยน
และหาแนว ทางแกไข
รวมกัน 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 

สามารถเรงพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความเขมแข็ง เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เปนหนวยงานบริการทาง
การศึกษา ท่ีมีภารกิจ 

หลักในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล 
สถานศึกษาในสังกัด โดยการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบาย 
          8.2 จุดท่ีควรพัฒนา   
 ผูบริหารการศึกษา  ผูอํานวยการกลุม/ หนวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  และบุคลากร
สํานักงาน  
จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในดานนโยบาย ขอกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ใหกับผูบริหารสํานักงานและผูบริหารสถานศึกษา สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
  
                           ลงชื่อ...........ธริดา  ฆารสินธุนภา.........ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                   (......นางธิรดา  ฆารสินธุนภา ........) 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการ 
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โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
กลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย ประจาํปงบประมาณ 2561 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
           1.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการเงินและสนิทรัพยของสถานศึกษาลาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วทันตามกําหนดเวลา มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
               1.2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ รวดเร็ว ดําเนินการไดทันตาม
กําหนดเวลา 
            1.3 เพ่ือใหความรูแกสถานศึกษาในเรื่องการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

  
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ  350 คน 
 2.2.เชิงคุณภาพ รอยละ 100 มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน        
    
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ พฤศจิกายน 2560 เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 56,100         บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 56,100         บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม    -  ไมมี  - 
 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 สังเกตจากความถูกตองในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน 

และพัสดุ มีความรูความเขาใจ 
บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน 
และพัสดุ มีความรู
ความเขาใจมาก
ยิ่งข้ึน 

350 รอยละ 100 
บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุมี
ความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ บุคลากรท่ีไดเขารับการอบรมสัมมนา มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ ไดอยางถูกตอง 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  ไมมี 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา – ไมมี  
 
  
                           ลงชื่อ......ชนาฏนันช  ศักด์ิสุนทร............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางชนาฏนันช  ศักดิ์สุนทร) 
      ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน 
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รายงานโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561       

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       เปาประสงคท่ี 1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
       กลยุทธ ขอท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
      ขอท่ี 6 เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน  
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 
      ขอท่ี 10 มุงสรางพลเมืองดีท่ีตื่นตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา 
นําการแกปญหาสําคัญของสังคม รวมท้ังปญหาการคอรรัปชั่น 

 จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
     ขอท่ี 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด      

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือสนับสนนุโรงเรียนตนแบบสหกรณพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนใหเกิด

ความยั่งยืนและขยายเครือขาย   

 1.2 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีนิสัยรักการออม 

 1.3 เพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เสริมทักษะทางดาน

อาชีพใหกับนักเรียนสามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง 

2. เปาหมาย 
 2.1 โรงเรียนตนแบบสหกรณพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนใหเกิดความยั่งยืนและ

ขยายเครือขาย 

  2.2 การเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชน ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนา และขยายผลสู

ชุมชนได 

3.วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 3.1 จัดสรรใหโรงเรียนตนแบบสหกรณเพ่ือพัฒนาตอยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนใหเกิด

ความยั่งยืนและขยายเครือขาย 

 3.2 การเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชน ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนา และขยายผลสู

ชุมชนได  

   - โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน 

  - ครู/บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ดําเนินกิจกรรมสหกรณ

โรงเรียนและเปนสมาชิกสหกรณโรงเรียน 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน 2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 20,000 บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 20,000 บาท 
6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 รายงานผลการดําเนินงานสหกรณในโรงเรียนและโรงเรียนตนแบบดานสหกรณโรงเรียน ระดับจังหวัด 
และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 โรงเรียนตนแบบสหกรณพัฒนาตอ

ยอดการดําเนินกิจกรรมสหกรณ
โรงเรียนใหเกิดความยั่งยืนและ
ขยายเครือขาย 

โรงเรียนตนแบบ
สหกรณพัฒนาตอ
ยอดการดําเนิน
กิจกรรมสหกรณ
โรงเรียนใหเกิด
ความยั่งยืนและ
ขยายเครือขาย 

โรงเรียนในสังกัด
ดําเนินกิจกรรม
สหกรณโรงเรียน 
ใหอยางยั่งยืน 

พัฒนาโรงเรียน
ตนแบบสหกรณ
โรงเรียน 

8. สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
  เปนโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน โดยไดปฏิบัติจริงและเปนพ้ืนฐาน 
ในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนการเผยแพรแนวคิดของสหกรณไปสูชุมชน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
  สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน 
อยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 
 
 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรุี เขต 2 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาทุกแหงในการดําเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมสหกรณ 
ในโรงเรียน 
  
                           ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางลักขณา  หมดทุกข) 
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รายงานโครงการ 
โครงการ  สงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ 2561 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
           2.1 เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใหเขาใจบทบาทหนาท่ี 
            2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใหมีความเขมแข็ง 
 
2. เปาหมาย 
            3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
                 3.1.1 รอยละ 80 ของ ก.ต.ป.น. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ ก.ต.ป.น.                    
                 3.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
            3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความ
เขมแข็ง 
 

3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

     กิจกรรมท่ี 1  เพ่ิมพูนความรู 
                      - ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  2 ครั้ง  

      กิจกรรมท่ี 2  ขานรับวางแผน 
                       วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล ฯลฯ 

                      

   2.1 วิเคราะหผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร                

                            งบประมาณ และบริหารท่ัวไป 

                      2.2 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธในแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ 

                      2.3 นําเสนอแผนตอ ก.ต.ป.น. 
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                      2.4 แจงแผน ฯ ใหกลุมตางๆนําไปสูการ ปฏิบัติ  

                      2.5 ประสานงานกับ ก.ต.ป.น. 
          กิจกรรมท่ี 3 ติดตาม ตรวจสอบ 

                      3.1 นําแผนพัฒนาคุณภาพฯ  มากําหนดจุดเนน วิธีการ เครื่องมือฯ 

                      3.2 นําเสนอแนวทาง จุดเนน วิธีการ เครื่องมือ ตอ ก.ต.ป.น. 

                      3.3 ดําเนินการติดตามตรวจสอบฯ 
 
          กิจกรรมท่ี 4  มอบผลการวิเคราะห รวบรวม ประมวล และวิเคราะห 

                         4.1 ประมวลและวิเคราะห 

                         4.2 รายงานผล 

                         4.3 เผยแพรผลงาน 
 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ.  1  ตุลาคม  2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา    กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน    98,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน    54,920  บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  งบประมาณเหลือ  เพราะ  
          1. ปรับวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  โดยการติดตาม ตรวจสอบงาน
นโยบายจากผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  การประเมินโดยกลุมโรงเรียนและการประเมินผลโดยเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
          2. ใชรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของภาระงานแตละดานของกลุม
งานตาง ๆ ประกอบดวย  ดานวิชาการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดานการ
บริหารงานบุคคล  โดยกลุมบริหารงานบุคคล  ดานงบประมาณ  โดยกลุมนโยบายและแผนและกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย   ดานบริหารท่ัวไป  โดยกลุมอํานวยการ และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบตรวจสอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ          
          6.2 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุม

ก.ต.ป.น. มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ ก.ต.ป.น. 

เปนไปตามเปาหมาย 9 ระดับดีมาก 

2 รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

เปนไปตามเปาหมาย 101 101 

3 ความสามารถในการปฏิบัติการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

ปรับเปลี่ยนการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

12 ชุด 
(ตามนโยบาย 12 

ขอ) 

พอใช 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ    
                - การปรับกิจกรรมเพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา   
                - วางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีสอดคลองกับภารกิจการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ใหสอดคลองกับงานท้ัง 4 ดาน 
 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
                - แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ท่ีสอดคลองกับ
ภาระงานท้ัง 4  ดาน  ในระดับเขตพ้ืนพ้ืนท่ี  เพ่ือการบริหารงานดานการติดตาม ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  
                           ลงชื่อ......ประคอง  บัวปรอท............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นายประคอง  บัวปรอท) 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและแผน 

กลุม นโยบายและแผน ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี......6........กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
        2.1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในกรอบทิศทางการทํางานสูความสําเร็จตามเปาหมายใน
องคกรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป ชวยปองกันและลดความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางานไวลวงหนา  
       2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาท่ีเสนอของบประมาณไดรับการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ความชํารุด 
ทรุดโทรม ของอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนและไดรับการตรวจสอบติดตามการไดรับจัดสรร
งบประมาณในป 2561  
       2.3 เพ่ือใหสถานศึกษาท่ีเสนอของบประมาณไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 
2561   
        2.4 เพ่ือติดตามผลและรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายของ สพฐ.  โดยใชระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส 
        2.5 เพ่ือติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ   
และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห วางแผน แนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพในปตอไป 
        2.6 เพ่ือรับการตรวจติดตามการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
2.เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        1. สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐานไดรับการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ความชํารุดทรุดโทรม และประมาณการปรับปรุงซอมแซม 
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ จํานวน 101 แหง และไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2561 
ไดรับการตรวจสอบติดตามการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน  101 แหง  
        2.จัดประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบตัวชี้วัด   
        3.จัดทําเอกสารรายงานผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2 ครั้ง ๆ ละ 25 เลม รวม 50 เลม, 
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการประจาํปงบประมาณ 2560 จํานวน 15 เลม และจัดทําเอกสาร
คูมือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 18 เลม 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
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 1.สพป.กาญจนบุรี  เขต 2  มีความพรอมและความเขมแข็งในการจัดการศึกษา สามารถยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล  สามารถสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสามารถขับเคลื่อน

นโยบายตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนอยูในสภาพใชการไดดี ความพึงพอใจ

มากในการไดรบัการจัดสรรงบประมาณ 

 3.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
    
3.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  1  ตุลาคม  2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  30  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
4.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน     50,000     บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน     38,350     บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม 
 5.กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

6.1 การจัดทําแผนและช้ีแจงนโยบาย  
6.2 ประชุมระบบจัดเก็บขอมลูรายบุคคล 

 6.3 ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนๆและจัดสรรงบประมาณประจําป 2561 
ใหกับสถานศึกษา        

6.4 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 7.1 แบบบันทึก 
 7.2 แบบติดตาม 
 7.3 แบบรายงานผลการรายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
8.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความเขาใจใน

การกรอบทิศทาง เปาหมายและ
ความสําเร็จขององคกร 

 

บุคลากรมีความ
เขาใจในกรอบทิศ
ทางการทํางาน 

บุคลากร 65 คน บุคลากรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
และบริหารโครงการ
อยางมีคุณภาพ 

2 รอยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ไดรับการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนฯ 
และไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

สถานศึกษาไดรับ
การตรวจสอบและ
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 

โรงเรียน จํานวน 
50 แหง 

สถานศึกษามี
สิ่งแวดลอมท่ีดีและ
เหมาะกับการ
จัดการเรียนสอน 

3 รอยละ 80 ของแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ดาํเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ทุกกลุมงาน
ดําเนินการตาม

โครงการ 26 
โครงการ 

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการได
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 แผนปฏิบัติการ อยางมีประสิทธิภาพ 
4 รอยละ 80 ของแผนงาน/โครงการ

สอดคลองกับนโยบายตามกลยุทธและ    
มีเอกสารหลักฐานรองรับและรายงานผล
การดําเนินงานโดยใชระบบรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 

ทุกกลุมงาน
ดําเนินการโครงการ
สอดคลองตาม
นโยบายและ
สามารถรายงานผล
การดําเนินงานได 

โครงการ 26 
โครงการ 

โครงการเปนไปตาม
นโยบาย พรอม
รองรับการตรวจ
ติดตามของสพฐ.
และกระทรวง 

 
9.สรุปผลในภาพรวม 
 9.1 จุดเดนของโครงการ ทุกกลุมงานของกลุมนโยบายและแผนดําเนินการไดเปนไปตามวัตถุประสงค
ตามกรอบงานในทุกๆ งาน 
 9.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
 9.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
  
                           ลงชื่อ............อินทิรา  ชิวปรีชา............ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา) 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ การตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของสพป./สถานศึกษา 

 หนวยตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี    6    กลยุทธท่ี    - 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี    -     เปาหมายขอท่ี      - 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี      - 
                 KRS ขอท่ี      - 

1. วัตถุประสงค 
      1.1 เพ่ือพิสูจนความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน บัญชี 

      1.2 เพ่ือใหคําแนะนํา ปรึกษา วินิจฉัยตามความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติงานตางๆ ในการบริหารงานดาน

การเงินและสินทรัพยของหนวยงานในสังกัด 

      1.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานมีการบริหารงานดานงบประมาณ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ นโยบาย และคําสั่งตางๆ อยางถูกตอง 

      1.4 เพ่ือเปนการปองกันและปองปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการทุจริตของ

บุคลากรในหนวยงาน 

2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 

1) ตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 2) ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน  30  โรงเรียน   

     ประกอบดวย  

โรงเรียนประถมศึกษา     จํานวน     22     โรงเรียน 

   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จาํนวน       8     โรงเรียน  

 3) ตรวจหนวยรับตรวจตามท่ี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  สั่งการ 

 2.2.เชิงคุณภาพ    
1) รายงานผลการตรวจสอบตอ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   อยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง 

          2) สรุปผลการตรวจสพป.กาญจนบุรี เขต 2 รายงานตอ สพฐ.ภายในเดือนมิถุนายน 2561 

 3) สรปุผลการตรวจภายในประจําป รายงานตอ สพฐ.ภายในเดือนกันยายน 2561  

4) รายงานสรุปผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจรับทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุง      

พัฒนางานดานการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยสิน และงบประมาณ 

  5) จัดเก็บขอมูลในแฟมประวัติสถานศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปตอไป       
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3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
      3.1  ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนตรวจสอบ 
      3.2  จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจาํป 2561 
      3.3  ดําเนินการตรวจสอบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย) 
      3.4  สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เสนอตอ สพฐ.       
      3.5  ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 30 โรงเรียน  
      3.6  สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอตอผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
      3.7  สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปเสนอตอ สพฐ.      
      3.8  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 

4.ระยะเวลาดําเนินการ  เริ่มเม่ือ  ตุลาคม 2560    เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน 2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน    20,000   บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน    12,952   บาท 
 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 

6.1  กระดาษทําการเก็บขอมูล 
       6.2  แบบประเมินความพึงพอใจ  
      6.3  แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 รอยละรอยของหนวยรับตรวจท่ี
กําหนดตามแผนการตรวจสอบ
ไดรับการตรวจสอบ 

หนวยตรวจสอบภายในสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบหนวยรับ
ตรวจไดครบตามท่ีกําหนดใน
แผนการตรวจสอบประจําป 

  

2 รอยละรอยของหนวยรับตรวจท่ี
กําหนดตามแผนการตรวจสอบ
ไดรับการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามขอเสนอแนะ 

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจได
ครบตามรายงานผลการตรวจสอบ 

  

3 รอยละรอยของหนวยรับตรวจท่ีเขา
ตรวจสอบสามารถบริหารงาน
งบประมาณไดอยางถูกตองตาม
กฎหมายและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงบประมาณของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด  เปนไป
ดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  โปรงใส  
ตรวจสอบได สามารถปองกัน/ 
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ปองปรามการทุจริตและการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการทุจริต
ของบุคลากรในหนวยงานไดอยาง
เพียงพอและใหขอเสนอแนะเพ่ือ 
ลดโอกาสท่ีอาจจะเกิดได 

4 รอยละรอยของหนวยรับตรวจท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ิมสามารถเขา
ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูล พรอมสรุป
รายงานผลการตรวจสอบเสนอตอ
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

หนวยตรวจสอบภายในสามารถ
ดําเนินการเขาตรวจสอบ จัดเก็บ
ขอมูล พรอมสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบของหนวยรับตรวจท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ิมได 

  

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ  
          1) การบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2  และ
สถานศึกษาในสังกัด  มีความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย  ขอบังคับท่ีกําหนด ทําใหเกิดกระบวนการกํากับ
ดูแล ท่ีดีและมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
          2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน  
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
           1) สถานศึกษาสวนใหญยังไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานแผนงานและงบประมาณ 
ไมเพียงพอ  ประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษามีจํานวนจํากัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูปฏิบัติงานอยูบอยครั้ง      
เม่ือหนวยตรวจสอบภายในเขาไปตรวจสอบก็จะพบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวมยังมีขอบกพรอง        
ท่ีจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามยุทธศาสตร  แผนกลยุทธท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดไว 

   2) หนวยรับตรวจไมมีความพรอมในการรองรับการตรวจสอบท้ังดานเอกสารและเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
            3) งบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  มีจํากัดไมเพียงพอตอการ 
ปฏิบัติงานในแตละกลุม/หนวย 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
           1) ควรอบรมใหความรู แนะนําบุคลากรในสถานศึกษาใหเขาใจในการดําเนินงานดานแผนงานและ
งบประมาณกอนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 

   2) กําหนดเปนมาตรการท่ีชัดเจนแจงเวียนหนวยรับตรวจใหเตรียมความพรอมท้ังดานเอกสารและ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  

   3) จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของแตละกลุม/หนวย 
 

     ลงชื่อ           สุรางค  ธิตินิลนิธิ          ผูรับผิดชอบโครงการ                                                                        

                                                (นางสาวสุรางค  ธิตินิลนิธิ) 
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แบบรายงานโครงการ  ประจําปงบประมาณ 2561 

โครงการ พัฒนาสํานักงานใหเอ้ือตอการบริการ  
กลุม  อํานวยการ           

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

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตรท่ี.....3.........กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณสํานักงานฯ ใหมีสภาพท่ีสวยงาม รมรื่น  

มีความปลอดภัยและสามารถใชประโยชนไดสูงสุด 
2. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
3. เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตอผูรับบริการ 

2.เปาหมาย 
  ดานปริมาณ 
  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทัศนของสํานักงาน ใหมีสภาพท่ีสวยงามใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใหบริการ 
  ดานคุณภาพ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ มีอาคารสถานท่ี สภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่น สะอาดตา มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การปฏิบัติงานสงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 1. ซอมแซมหองน้ําหญิง (ดานขางอาคารสํานักงาน) เปลี่ยนโถสวม   จํานวน  1  แหง 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน ถมหินคลุกปรับพ้ืนท่ีถนนดานขางโรงจอดรถ  จํานวน  1  แหง 
 3. ปรับปรุงระบบไฟฟา (หองปฏิบัติงาน , บรเิวณภายนอก สนง.)  จํานวน  6  แหง 

4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  ตุลาคม 2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ    ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 
 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน .....50,000...... บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน .....36,221...... บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................   
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 6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบสอบถาม 
 6.2 แบบสัมภาษณ 

 
7. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 สํานักงานฯ มีอาคารสถานท่ีและ 

สภาพภูมิทัศนท่ีสวยงามปลอดภัย
และใชประโยชนคุมคา 

รอยละ 100 
ผลการดําเนินการ
เปนไปตาม
วัตถุประสงค ครบถวน 

 

8  แหง อาคารสถานท่ีของ 
สพป.กาญจนบุรี   
เขต 2 มีความ
สวยงาม ปลอดภัย 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 

     ทําใหอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทัศนโดยรอบของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีความสวยงาม 
สะอาดตา สามารถใชประโยชนไดสูงสุด และเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรใน
สังกัดและผูมาติดตอราชการไดรับความพึงพอใจ 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
      - 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปรับปรุง พัฒนา งานดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
 
  
                           ลงชื่อ......นางนราทิพย สอาดเอ่ียม.......ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                   (.....นางนราทิพย สอาดเอ่ียม.....) 
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รายงานโครงการ 
โครงการ  การขับเคลื่อนนโยบายของ .สพป.กาญจนบุรี เขต2 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ 2561 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
     1.1 เพ่ือกําหนดแนวดําเนินการและการประเมินโดยการมีสวนรวมของสถานศึกษา 
        1.2 เพ่ือใหสถานศึกษาไดดําเนินการไดชัดเจยิ่งข้ึน 
        1.3 เพ่ือใหสถานศึกษาไดภาคภูมิใจในผลงานของสถานศึกษาของตนเอง 

2.เปาหมาย 
 2.1. เชิงปริมาณ 
                1) ทุกโรงเรียนมีผลการดําเนินการตามนโยบายท่ีดีข้ึน 
             2) ทุกโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีเปนเลิศอยางนอย 1 เรื่อง  
 2.2. เชิงคุณภาพ       
                1) โรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามนโยบายอยูในระดับพอใชข้ึนไป  
             2) โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 กิจกรรมท่ี 1 ข้ันวางแผน 
          1.1  แตงตั้งคณะทํางาน 

1.2 ประชุมคณะทํางานจัดทํารางกรอบ      การดําเนินการตามนโยบาย 2 ครั้ง 
1.3 ปรับปรุงแกไข 
1.4 นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา  
1.5 ปรับปรุงแกไข 
1.6 จัดทําเลมคูมือดําเนินงานและคูมือประเมินผล 
 

    กิจกรรมท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 
2.1 ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานตามนโยบาย 
2.2 สถานศึกษาวางแผนดําเนินการตามนโยบาย 

          2.3 สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบาย 
    กิจกรรมท่ี 3 ข้ันติดตามผล 

3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ 
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3.2 จัดทําแบบประเมินผล 
          3.3 ติดตาม นิเทศและประเมินผล 
    กิจกรรมท่ี 3 ข้ันติดตามผล 

3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ 
3.2 จัดทําแบบประเมินผล 

          3.3 ติดตาม นิเทศและประเมินผล 
    กิจกรรมท่ี 5 ข้ันสรุปและการรายงานผล 

5.1 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 
          5.2 ประกาศผล  แจกโลและเกียรติบัตร 

4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  มกราคม 2561  เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา   กอนกําหนดเวลา  หลังกําหนดเวลา 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 342,000  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 297,962  บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  กิจกรรมบางกิจกรรมยงัไมมีงบประมาณดําเนินการ   

6. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 แบบสํารวจผลการประเมินการดําเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละโรงเรียนมีผลการดําเนินงานท่ีดี

ข้ึน 
โรงเรียน
ดําเนินการตาม
นโยบาย 12 ขอ 

รอยละ  80 ของ
โรงเรียนท้ังหมด     
มีการดําเนินงาน   
ท่ีดีข้ึน 

มีโรงเรียนท่ีปฏิบัติดี
ข้ึน สามารถเปน
ตนแบบได 

2 รอยละโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ 

โรงเรียนท่ีมีผล
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ตามนโยบายของ 
สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

รอยละ 10 มีผล
การปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ  

มีโรงเรียนท่ีปฏิบัติดี
ข้ึน สามารถเปน
ตนแบบได 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
                1) โรงเรียนมาแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
                2) โรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  96 

 



                 ยังไมมีในรายละเอียดของการดําเนินการ  (ยังไมจบโครงการ) 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
                 1) มีงบประมาณบริหารจัดการตลอดโครงการ (ไมตองรองบประมาณเหลือจาย) 
                 2) ควรมีการดําเนินการท่ีตอเนื่อง 
  
                           ลงชื่อ.........ประคอง  บัวปรอท.......ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                       (นายประคอง  บัวปรอท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  97 

 



แบบรายงานโครงการ 
โครงการ.การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูเวทีการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี 67 ป การศึกษา 2560 
กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 
1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพ และผลงาน 
 2. เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก 
2.เปาหมาย 
       2.1. เชิงปริมาณ 
         นักเรียนเขารวมแสดงความสามารถและผลงานไมนอยกวารอยละ 90 ของกิจกรรมท้ังหมดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดข้ึน 
 2.2.เชิงคุณภาพ        
นักเรียนทุกคนท่ีผานการแขงขันมีศักยภาพและผลงานในงานศิลปหัตถกรรมและมีความสามารถเขาแขงขันเวที
ระดับภาค  
   3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 1)ประชาสัมพันธและจัดแขงขันคัดเลือกระดับกลุมโรงเรียน 
2)จัดแขงขันและคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือหาตัวแทนแตละกิจกรรม 
3)จัดสงตัวแทนท่ีผานการคัดเลือกเขาแขงขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ 1 ตุลาคม 2560  เสรจ็สิ้นเม่ือ   30 มกราคม 2561 

    เปนการเสร็จ � ตามกําหนดเวลา  �กอนกําหนดเวลา �หลังกําหนดเวลา 

5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 400,000 บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน 353,125 บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม  การจัดสรรงบประมาณยอดรวม 400,000 บาท เปนงบประมาณเพ่ือใชจายระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและระดับภาคม ท่ีจังหวัดนครนายก 
 6.กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 6.1 จัดแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6.2 จัดสงตัวแทนเขาแขงขันระดับภาค  
 6.3 จัดสงตัวแทนท่ีผานการคัดเลือกระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  98 

 



7.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 7.1 การสังเกต สัมภาษณ  
 7.2 แบบประเมินความพึงพอใจ  
 
8.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 
ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน สรปุผล 
   เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนผานการคัดเลือกระดับกลุมโรงเรียนและเขาแขงขันคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 167 รายการ/
กิจกรรม 167 รายการ นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมทุกคนไดรับการพัฒนา 
2. นักเรียนผานการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเขาแขงขันคัดเลือกระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 167 รายการ/กิจกรรม 167  
3. นักเรียนผานการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออกและเขาแขงขันระดับชาติ 10 รายการ/กิจกรรม
10 ชนะเลิศระดับชาติ 1 รายการ 
 
9.สรุปผลในภาพรวม 
 9.1 จุดเดนของโครงการ นักเรียน ครู ผูบริหาร มีความตระหนักและมีความตื่นตัวท่ีจะเขารวมกิจกรรม 
ทําใหใหนักเรียนเกิดวิสัยทัศน เพราะมีเวทีใหแสดงความสามารถ และสามารถพัฒนาตนเองตอยอดในกิจกรรม
อ่ืน 
 9.2 จุดท่ีควรพัฒนา ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาตอยอดกอนเขาแขงขัน
ระดับภาคหรือระดับชาติ  
 9.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ควรจัดสรรงบประมาณใหถึงกลุมเปาหมายคือนักเรียนเพ่ือการพัฒนา
ใหตรงตามเปาหมายและยุทธศาสตรชาติ 
 
 
  
                           ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นายศุภภัทร  สาดา) 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ การจัดทําแผนปฏบัิติการประจําป 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 

กลุม นโยบายและแผน ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี 6  กลยุทธท่ี 3 
ตอบสนอง มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในกรอบทิศทางการทํางานสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 
 1.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป  
 1.3 เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางานไวลวงหนา 
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ  
  ขาราชการและลูกจางในสังกัด  สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ,นายกสมาคมผูบริหาร และประธานกลุม
โรงเรียน เขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 จํานวนท้ังสิ้น  นายกสมาคมผูบริหาร ,ประธานกลุม
โรงเรียนและตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น  จํานวน 99 คน 

 2.2.เชิงคุณภาพ 
  1.ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
  2. มีแผนปฏิบัติการประจําป 2561 เปนเครื่องมือและกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
    
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 1.จัดประชุมคณะทํางาน 

2.จัดทํารางเสนอคณะทํางานจําแนกตามยุทธศาสตร 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการนํารางแผนปฏิบัติการประจําป 2561 เสนอตอผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ

วิพากษตามกระบวนการการมีสวนรวมใหเกิดความสมบูรณ 
4.นําเสนอรางแผนตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือใหความเห็นชอบ 
5.การประชาสัมพันธและใชแผนปฏิบัติการประจําป 2561เปนเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายสูการ

ปฏิบัติ 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ 1 ตุลาคม  2560 เสร็จสิ้นเม่ือ 30 กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน    250,000    บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน    164,920    บาท 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  100 

 



 บันทึกเพ่ิมเติม   เนื่องจากบางกิจกรรมไมตองใชงบประมาณและสามารถบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนได 
จึงทําใหประหยัดงบประมาณลงได  จํานวน  85,080  บาท  
  
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 ใชแบบบันทึกการสังเกต และสัมภาษณ 
 6.2 .ใชแบบตรวจสอบ/รายงานผล 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 รอยละ 80 ของขาราชการและลูกจางใน

สังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกรอบ
ทิศทาง เปาหมายความสําเร็จของ
องคกร 

ขาราชการและลูกจาง
ในสังกัดมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกรอบ
ทิศทาง เปาหมาย
ความสําเร็จขององคกร
สามารถใชเปนกรอบ
ทิศทางการปฏิบัติงาน
ได 

ขาราชการ/ลูกจาง
และตัวแทนครู 
ผูบริหาร
สถานศึกษาเขารวม
ประชุม จํานวน 99 
คน  

ผูเขารวมประชุมมี
ความรูความเขาใจ
ในกรอบทิศทางการ
ทํางานสู
ความสําเร็จตาม
เปาหมายของ
องคกร 

2 รอยละ 100 องคกร มีแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป 

 

มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปโดยมีความ
เชื่อมโยงกับ
นโยบาย กลยุทธ 
และจุดเนนตาง ๆ 
ของตนสังกัดและ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

มีแผนปฏิบัติการ
ประจาํป
งบประมาณป 
2561 จํานวน 1 
แผน 

ใชเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน โดย
มีโครงการ/กิจกรรม
ในการขับเคลื่อน
นโยบายสูการ
ปฏิบัติ 
สนองตอนโยบาย 
กลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
ซ่ึงไดกําหนด
งบประมาณ
คาใชจายประจําป 

3 รอยละ 100 ขององคมีแผนการใช
จายเงินงบประมาณ 

มีแผนการใช
จายเงินงบประมาณ
ประจําป 2561 ท่ี
ครอบคุลมในการ
บริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ท้ังดานคุณภาพ
การศึกษาตาม

มีแผนปฏิบัติการ
ประจาํป
งบประมาณป 
2561 โดยกําหนด
แผนการใชจายเงิน
งบประมาณให
สอดคลองกับ
แผนงาน จํานวน 1 

สามารถใชเปน
เครื่องมือในการ
ปองกันและลด
ความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการ
ทํางานและการใข
จายงบประมาณไว
ลวงหนาได 
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บริบทและคาใชจาย
สําหรับบริหาร
จัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

แผน  

  
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ  

8.1.1 มีนโยบายและทิศทางการทํางานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8.1.2 มีการวางแผนการใชงบประมาณโดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีผานการพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญและจําเปนเรงดวนเพ่ือใหเกิดความคุมคาอยางสูงสุด 
8.1.3 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใหเกิดความสมบูรณและสนอง

ตอบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
  8.2.1.นโยบายดานการศึกษาของตนสังกัดลาชา จึงทําใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาชาดวย 
  8.2.2.กรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตนสังกัดไมชัดเจน ทําใหตองมีการ
ปรับแผนงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
   
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………-……………………….…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 
 
  
                           ลงชื่อ         อินทิรา   ชิวปรชีา      ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นางสาวอินทิรา   ชิวปรีชา ) 
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แบบรายงานโครงการ  
โครงการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 

กลุมอํานวยการ  ประจําปงบประมาณ 2561 
 

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

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี...............กลยุทธท่ี............................................... 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี............................................. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี............................................ 
         KRS ขอท่ี............................................ 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตามภารกิจของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 

2. เปาหมาย 
จัดกิจกรรมพัฒนาการมีสวนรวมตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 12 กิจกรรม 

 2.1 เชิงปริมาณ บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 72 คน เขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 2.2 เชิงคุณภาพ  บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ใหความรวมมือกับหนวยงานทุกกิจกรรม        
โดยพรอมเพรียงกัน   

 3. วิธีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

3.1 กิจกรรมท่ีดําเนินงาน 
  จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีงานอนุรักษสงเสริมประเพณี/วัฒนธรรม ตามภารกิจของหนวยงาน ดังนี ้

 กิจกรรมท่ี 1 งานรัฐพิธี,งานพิธี อันเนื่องจากพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

(1) งานพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ป  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันท่ี 13 ตุลาคม 2560 

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 72 คน แตงกายชุดสุภาพ (สีดํา)  เขารวมพิธีฯ   
ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต) อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

(2) งานพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องใน 

วันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันท่ี 21 ตุลาคม 2560 

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข สวมหมวก 

เขารวมพิธีฯ   และวางพานพุมทอง–พุมเงิน  ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรืยสมเด็จพระศรีนครินทรา   

บรมราชชนนี  ณ  บริเวณพระราชานุสาวรีย  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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(3) งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “พระปยมหาราช” เนื่องในเปนวันคลายวันสวรรคตฯ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 12 คน   แตงกายเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 

เขารวมงานพิธีฯ และวางพวงมาลาดอกไมสด  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียฯ สมเด็จพระปยมหาราช             

สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

  งบประมาณ  ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท 

- จัดขาราชการสํานักงาน   จํานวน 9 คน  แตงกายเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 

เขารวมงานพิธีฯ  และวางพวงมาลาดอกไมสด   ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ  สมเด็จพระปยมหาราช           

สนามหนาท่ีวาการอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

งบประมาณ  ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท 

(4) งานพิธีถวายดอกไมจันทน เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 72 คน แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สวมหมวก 

เขารวมงานพิธีฯ  ดังนี้ 

      อําเภอพนมทวน ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอพนมทวน 

      อําเภอหวยกระเจา ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอหวยกระเจา 

      อําเภอทามะกา ณ วัดพระแทนดงรังวรวิหาร  

(5) งานพิธีวางพานพุม วันคลายวันสถาปนา “คายพระพุทธยอดฟา” วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 6 คน  แตงกายเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 

เขารวมงานพิธีฯ และถวายพานพุมเงิน – พุมทอง ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13  ตําบล    

หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

(6) งานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจําป 2561  วันท่ี 18 มกราคม 2561 

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 9 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

เขารวมงานฯ วางพุมเงิน – พุมทอง  ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตําบลดอนเจดีย  

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

(7) งานพิธี “วันพอขุนรามคําแหงมหาราช” วันท่ี 17 มกราคม 2561  

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 5 คน  แตงกายเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 

เขารวมงานพิธีฯ และวางพานพุมดอกไมสด ณ พระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ  ตําบลบอพลอย  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

งบประมาณ  ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  เปนเงิน 1,000 บาท 

(8) งานพิธี “แผนดินสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว” วันท่ี 8 มีนาคม 2561 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 6 คน  เขารวมงานพิธีฯ  และวางพานพุมเงิน -    

พุมทอง เพ่ือถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3   
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ถนนหลักเมือง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

(9) งานพิธี “วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ” ประจําป พ.ศ. 2561  วันท่ี 2 มีนาคม 2561 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 10 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีฯ 

และวางพานพุมเงิน – พุมทอง ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

(10)  งานพิธีวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันท่ี 25 เมษายน 2561 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 9 คน  แตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

เขารวมพิธีฯ  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี 

(11)  งานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 10 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว  เขารวมงานพิธีฯ 

และวางพวงมาลาดอกไมสด ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระนารายณมหาราช ณ ศาลา 

60 พรรษามหาราช อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

งบประมาณ  ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท 

(12)  งานพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนน ี18 กรกฎาคม 2560 

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 7 คน   แตงกายเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 

เขารวมงานพิธีฯ และวางพวงมาลาดอกไมสด ถวายสักการะพระราชานุสาวรียฯ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

งบประมาณ  ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 1,500 บาท  

(13)  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 6 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีลงนาม 

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบรุี 

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 7 คน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีลงนาม 

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ หอประชุมอําเภอพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบรุี 

งบประมาณ  ใชงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนเงิน 8,630 บาท  

(14)  งานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 

ท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 15 คน  แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีฯ 
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ณ หอประชุมอําเภอพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

- จัดขาราชการสํานักงาน  จํานวน 9 คน  แตงกายเครื่องแบบปกติขาว เขารวมพิธีฯ 

ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   

(15)  งานพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9   

- จัดขาราชการสํานักงาน จํานวน 6 คน แตงกายชุดสุภาพ โทนสีฟา เขารวมงานพิธีฯ   

ณ  ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง   ตําบลบานใต  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมท่ี 2  งานประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

(1) การจัดงานวันครู พ.ศ. 2561 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  รวมกับสมาคมผูบริหารสถานศึกษาอําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน 

และอําเภอหวยกระเจา   ไดกําหนดจัดงานวันครู  พ.ศ. 2561    ในวันศุกร ท่ี 16 มกราคม 2561 ตั้งแตเวลา 
08.00 – 12.00  น. ณ หอประชุมเจาคุณไพบูลย “เจาคุณทองดําอุปถัมภ”    

  กิจกรรมสําคัญ 
1. พิธีการทางศาสนา    นิมนตพระสงฆ  9  รูป   เจริญพระพุทธมนต   ถวายปจจัย  

เครื่องไทยธรรม ภัตตาหาร (ปนโต)  เพ่ือความเปนสิริมงคลแกผูรวมงาน 
2. พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ประกอบดวย พิธีปฏิญาณตน การกลาวคําระลึกถึง 

พระคุณบูรพาจารย 
3. กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณครูดีเดนสาขาตางๆ 

   งบประมาณ   
   โดยไดรับงบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  เปนเงิน 100,000  บาท 

   จํานวนผูเขารวมกิจกรรม    
   มีผูเขารวมงานวันครู พ.ศ. 2561  จํานวน  1,050  คน 

(2) การจัดงานยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ผูท่ีทําคุณประโยชน 
ทางการศึกษา ประจําป 2561  มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีทําคุณประโยชนทางการศึกษา     
จํานวน  79  คน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    ไดกําหนดจัดงานยกยอง 
เชิดชูเกียรติขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ผูท่ีทําคุณประโยชนทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 
กันยายน  2561 เวลา  09.00-13.00  น.  ณ หอประชุมเจาคุณไพบูลย “เจาคุณทองดําอุปถัมภ”   
   กิจกรรมสําคัญ 
   1. พิธีการทางศาสนา นิมนตพระสงฆ 9 รูป  เจริญพระพุทธมนต  ถวายปจจัย  
เครื่องไทยธรรม ภัตตาหาร(ปนโต) เพ่ือความเปนสิริมงคลแกผูรวมงาน 
   2. วีดีทัศนประวัติและผลงานภาคภูมิใจของผูท่ีทําคุณประโยชนทางการศึกษา 
   2. มอบโลเกียรติคุณและของท่ีระลึกแกผูเกษียณอายุราชการท่ีมารวมงาน จํานวน 59 คน 
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  3. เสร็จพิธี เชิญรวมงานพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
      จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
   มีผูเขารวมงาน  จํานวน 500 คน 
   งบประมาณ 
   โดยใชงบประมาณจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน  287,200  บาท  
    

(3) งานประเพณีสงกรานต ป 2561 
   สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2 จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยจัดกิจกรรม    
เนื่องในประเพณีสงกรานต  ในวันพุธท่ี 17 เมษายน 2561   เวลา 10.00  น.  ณ หอประชุมเจาคุณไพบูลย   
“เจาคุณทองดําอุปถัมภ”       
   กิจกรรมสําคัญ 

1. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร-อาหารแหง พระสงฆ 9 รูป  
2. งานเลี้ยงอาหารกลางวัน  สําหรับผูรวมงานในสํานักงานและสถานศึกษา 
3. พิธีรดน้ําขอพรผูบริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ผูเขารวมกิจกรรม 

  โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย คณะครู-ผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาท่ีสํานักงาน 
จํานวน 150 คน   

งบประมาณ 
ใชงบประมาณจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จํานวน 23,400  บาท 

(4) งานทําบุญคลายวันเกิด 
การทําบุญวันคลายวันเกิดเปนกิจกรรมท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบรุี เขต 2  เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภายในองคการ จะจัดข้ึนเปนประจํา 
ทุกเดือนใหกับบุคลากรท่ีเกิดในเดือนนั้น ๆ ถือเปนวันท่ีจะไดรวมบุญรวมกุศลดวยการทําบุญตักบาตร 
ขาวสารอาหารแหง ในชวงเชา  และรับประทานอาหารกลางวันรวมกันในภาคกลางวัน โดยกลุม/หนวย/ 
ผูเกิดในแตละเดือนจะจัดอาหารมารับประทานรวมกันทุกคนในสํานักงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จัดกิจกรรมทําบุญวันคลายวันเกิด จํานวน 9 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน 2560           วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560  เจาภาพวันเกิด  5  คน 
ครั้งท่ี 2  เดือนธันวาคม 2560  วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  เจาภาพวันเกิด  6  คน 
ครั้งท่ี 3  เดือนมกราคม 2561   วันท่ี 19 มกราคม 2561  เจาภาพวันเกิด 11  คน 
ครั้งท่ี 4  เดือนกุมภาพันธ 2561    วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561   เจาภาพวันเกิด  5  คน 
ครั้งท่ี 5  เดือนมีนาคม 2561  วันท่ี 15 มีนาคม 2561  เจาภาพวันเกิด  5  คน  
ครั้งท่ี 6  เดือนพฤษภาคม 2561   วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561  เจาภาพวันเกิด  7  คน 
ครั้งท่ี 7  เดือนมิถุนายน 2561  วันท่ี 20 มิถุนายน 2561  เจาภาพวันเกิด  6  คน 
ครั้งท่ี 8  เดือนกรกฎาคม 2561    วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561  เจาภาพวันเกิด 14  คน 
ครั้งท่ี 9 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 วันท่ี   9 กันยายน 2561  เจาภาพวันเกิด 10  คน 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  ตุลาคม 2560  เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน 2561 
 เปนการเสร็จ  ( / ) ตามกําหนดเวลา  (   ) กอนกําหนดเวลา      (   ) หลังกําหนดเวลา 
  

5. งบประมาณ 
           5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน  496,000  บาท 
           5.2 งบประมาณท่ีใช   จํานวน  483,200  บาท 

6. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีงานอนุรักษสงเสริมประเพณี/วัฒนธรรม จํานวน 19 กิจกรรม 

7. เครื่องมือวัดและประเมินผล  สังเกต/สัมภาษณ/สอบถาม 

8. สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินการ สรุปผล 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีสวนรวม 
ในกิจกรรม และมีความพึงพอใจ ทําใหเกิด 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ครบถวน เรียบรอย 
เปนไปตาม  
วัตถุประสงค  
 

27 กิจกรรม  มีสวนรวมในกิจกรรม 
และมีความพึงพอใจ 
ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

9. สรุปผลในภาพรวม 
 9.1 จุดเดนของโครงการ   เปนการสรางจิตสํานึก ปลูกฝงคานิยม รักองคกร 
 9.2 จุดท่ีควรพัฒนา        - 
 9.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา      -  
 
                                          ลงชื่อ  อรดา  ยางงาม          ผูรับผดิชอบโครงการ 

                             (นางอรดา  ยางงาม) 
                                             ตําแหนง      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

                           กลุมอํานวยการ 
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แบบรายงานโครงการ 
โครงการ   สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน พรอมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 แบบเสริมพลังอํานาจ 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561       
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรท่ี..............กลยุทธท่ี ............................................................ 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ขอท่ี......................เปาหมายขอท่ี  ………………………………………………. 
สอดคลองกับ ARS ขอท่ี…………………………………………………………………………... 
                 KRS ขอท่ี...................................................................................... 

1. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งตาม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 2.เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับโรงเรียนท่ีจะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ชุดท่ี 1 โดยการนิเทศ 
ติดตามผล โดยใชการสรางเสริมพลังการทํางานแบบเสริมพลังอํานาจ 
 
2.เปาหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ 
  2.1.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน 101 โรงเรียน 
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 
ตามรูปแบบท่ีตนสังกัดกําหนด 
         2.1.2 สรางทีมคุณภาพเสริมพลังการทํางานแบบเสริมพลังอํานาจ และการนิเทศ ติดตามผลใน
โรงเรียนท่ีจะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ชุดท่ี 1 จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามไมรับรองคุณภาพ จํานวน 6 โรงเรียน รวมเปน 30 โรงเรียน 
 2.2.เชิงคุณภาพ 
   2.2.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 
ตามรูปแบบท่ีตนสังกัดกําหนด 
 2.2.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายสรางทีมคุณภาพเสริมพลังการทํางานแบบเสริม
พลังอํานาจ           
    
3.วิธีดําเนินการ(กิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กระจัดทํารายงานประจําป 
และสงเสริมการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 การวิจัยและพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 -การถอดบทเรียนสถานศึกษาทีม่ีผลการประเมินภายนอกระดบัดีมากและนําเสนอผลรูปแบบประกัน
คุณภาพท่ีมีประสิทธิผล 

-การสรางทีมงาน และนิเทศติดตามผลโรงเรียนที่จะประเมินรอบภายนอกรอบสี่กับกลุมเปาหมาย 
4.ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มเม่ือ  ตุลาคม  2560   เสร็จสิ้นเม่ือ  กันยายน  2561 
    เปนการเสร็จ  ตามกําหนดเวลา  กอนกําหนดเวลา หลังกําหนดเวลา 
 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   จํานวน 105,900     บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช    จํานวน  63,450      บาท 
 บันทึกเพ่ิมเติม 1. การดําเนินงานตามโครงการไมครบทุกกิจกรรม (กิจกรรมท่ี 2.2) เนื่องจากบูรณา
การใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามนโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอ 9 ใสใจระบบประกัน และอยู
ในชวงรอยตอของการปฏิรูประบบประเมินและระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการประกาศ
กฎกระทรวง และมาตรฐานการศึกษาใหม 
           2. ประเด็นท่ีของบประมาณเพ่ิมเติมจากสพป. เนื่องจาก งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
จากสพฐ.ไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมท่ี 1 ของโครงการ 
 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1แบบตรวจสอบมโนทัศน /ใบงาน /แบบรายงาน             
 6.2ชุดคําถามกิจกรรมถอดบทเรียน /สังเกตการนําเสนอผลการสรุปประเด็นตามชุดคําถาม 
 
7.สรุปผลการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

จํานวน 101 โรงเรียน ดําเนินการนํา

ระบบประกันคุณภาพภายในไปใชใน

การบริหารจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ 

โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา เขต 2 

จํานวน 101 

โรงเรียน ดําเนินการ

นําระบบประกัน

คุณภาพภายในไปใช

ในการบริหารจัด

การศึกษาอยางมี

คุณภาพ 

รอยละ 100  

2 สถานศึกษาจํานวน 30 โรงเรยีนมี

ความพรอมในการรับการประเมิน

- - - 
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ภายนอกรอบสี่ 

3 กิจกรรมท่ี 2 (กิจกรรมยอย2.1การ

ถอดบทเรียนสถานศึกษาฯ) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น
คําถาม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น
คําถาม 
การนําเสนอผลการถอดบทเรียน 

ผูเขารวมครบทุก
โรงเรียนท่ีเปน
กลุมเปาหมาย มี
การสรุปตาม
ประเด็นคําถามท่ี
ครบถวน สมบูรณ 
โดยทุกกลุมได
นําเสนอผลการถอด
บทเรียนท่ีมาจาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
การดําเนินงานตาม
ระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
นําเสนอผลรูปแบบ
ประกันคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิผล 

รอยละ 100 - โรงเรียนมี
แนวทางในการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
 

 
 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเดนของโครงการ 
  - ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนตนเอง เพ่ือ
นําไปขับเคลื่อน สรุปผล และขยายผลใหกับผูมีสวนเก่ียวของภายในสถานศึกษา 
  - มีกิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือตอบประเด็นคําถามเพ่ือคนหารูปแบบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในท่ีประสบความสําเร็จของแตละโรงเรียน 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
  - ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องการนําระบบประกันคุณภาพภายในไป
ใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  - โรงเรียนในสังกัด ควรมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน / การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   
   
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องการนําระบบประกันคุณภาพภายในไปใช
ในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  - เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปนผูประเมินงานประกันคุณภาพ ตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม 
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                           ลงชื่อ                                     ผูรับผิดชอบโครงการ                                               
                                                   (นางกมลวรรธน  มนตประสิทธิ์) 
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