


 
 

ค ำน ำค ำน ำ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 (ตุลำคม 2564-
มีนำคม 2565) ฉบับนี้ เพ่ือรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 2 ได้ก ำหนดกรอบทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนไว้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ในกำรร่วมมือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 (ตุลำคม 2564-มีนำคม 2565)
เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
อย่ำงแท้จริง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

  



สารบญัสารบญั  

  

                  หน้า 
 

- สรุปผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ                 1-4 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 

 
- รายละเอียดผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ       5-30 

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)  
 

ภาคผนวก 
 

- ค าสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม         
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

- หนังสือแจ้ง หลักฐานการแจ้งให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้า   
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565) 
 

- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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รายรายงานงานการก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานการก ากบั ตดิตาม การด าเนินงาน    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25625655  

รอบ รอบ 66  เดือน (ตลุาคม 256เดือน (ตลุาคม 25644--มีนาคมมีนาคม  25625655))  

    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณส ำหรับโครงกำร

ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยเรียงตำมล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับ

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และนโยบำยที่ส ำคัญตำมล ำดับ 

ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และหน่วยงำน
ของทำงรำชกำรต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคอย่ำงเคร่งครัด ทั้งกำรจัดอบรมและจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ได้รับผลกระทบ ซึ่งในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564-มีนำคม 2565)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ด ำเนิน
โครงกำรตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน จ ำนวน 8 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรธุรกำรครบวงจร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
3. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (โรงเรียน               

เรียนรวม) 
5. โครงกำรนิเทศบูรณำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
6. โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
8. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษำสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) 
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สรุปโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ/ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
อนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

1 ธุรการครบวงจร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายวรรณพล เหมือนพันธุ์/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

32,316,000 16,158,000 1. ธุรการโรงเรียนได้รับจัดสรร
ค่าตอบแทนรายเดือนครบทุก
โรงเรียน 
2. ครูมีเวลาในการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียนได้อย่างเต็มที่
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเพิม่ขึ้น 
 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายวรรณพล เหมือนพันธุ์/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

48,882,698 48,882,698 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.
ชัยภูมิ เขต 2 ไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน 5 
รายการ ได้แก่ ค่าจดัการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน เพื่อให้นักเรียนที่        
ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมที่จะไดร้ับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพตาม
มาตรฐานโดยการบรหิารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ/ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
อนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

3 จัดท าแผนพัฒนาองค์กร        
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ 
เขต 2 

น.ส.สุกญัญา ธุนันทา/              
กลุ่มนโยบายและแผน 

130,000 25,875 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มี
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(พ.ศ.2566-2570) และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษา และเป็น
เครื่องมือส าคญัในการปฏิบัติงาน 
สนองต่อการรางานผลการด าเนิน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบตดิตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ตลอดจนการ
รายงานในระดับเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา 

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มคีวาม
ต้องการพิเศษ (โรงเรียนเรียน
รวม) 

นางเทียนทอง ประทีปเมือง/ 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

60,000 5,600 1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน
รวม มีความเข้มแข็งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบ
โครงสร้าง SEAT  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนานักเรียนพิการได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม และตามศักยภาพของ
แต่ละบคุคล  
4. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม/
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มี
ผลการด าเนินงานตามโครงการ
อย่างประสิทธิภาพ และมี
เครือข่ายการศึกษาพิเศษท่ีมีความ
ยั่งยืน 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ/ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
อนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

5 นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

นางสุพัตรา อุตรนคร/           
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

100,000 100,000 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 มีความพร้อมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบาย 
และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน  
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 มีการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น ตามนโยบายและ
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

6 ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายวรรณพล เหมือนพันธุ์/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

724,198 316,198 ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดินของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ไดร้ับจัดสรร
ค่าตอบแทนการจ้างรายเดือนครบ
ทุกคน ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลนครูผูส้อนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่สูงข้ึน 

7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบตัิ /  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

110,000 30,920 1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 
2. น าความรู้ที่ไดร้ับจากการศึกษา
ดูงาน มาปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรในสังกัดสามารถ
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและสร้างเจตคติที่ดี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาใช้ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ/ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
อนุมัติ เบิกจ่ายจริง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษา
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส 
(Big Cleaning Day) 

นายพลาวุธ ชัยสงคราม/            
กลุ่มอ านวยการ 

30,000 30,000 1. ภูมิทัศน์ในบริเวณส านักงานมี
ความร่มรื่น น่าอยู่ น่าท างาน  
2. บุคลากรในส านักงานรู้จักและ
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม  
ความสามัคคี และความรักใคร่
กลมเกลียว 

  รวมงบประมาณ 82,352,896 65,549,291  

 

 



6 
 

รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

โครงการ ธุรการครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-นามสกลุ นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทรศัพท์  086-8684759 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญของสถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านงานธุรการ 

เพ่ือปฏิบัติงานในด้านงานสารบรรณ และงานอ่ืนๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา จึงได้ก าหนดนโยบายธุรการครบวงจร เพ่ือเป็นการคืนครูให้นักเรียน สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาที่มีการ
กระจายอ านาจการบริหารงานให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล จึงท าให้ปัจจุบันสถานศึกษามีงานที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน
ทั้งด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและบัญชี งานข้อมูลสารสนเทศ และงานประชุม /
ประสาน/งานนโยบาย ขณะที่ไม่มีธุรการโรงเรียนท าหน้าที่ดังกล่าว ครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อมีเวลาสอนน้อยลงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงตาม ไปด้วย จึงได้ก าหนดนโยบาย
ธุรการครบวงจร เพ่ือลดภาระครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม โดยให้สถานศึกษามีธุรการโรงเรียน ครบทุก
โรงเรียน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเส ริมให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational 
Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้
และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  

2. วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามกรอบอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 

มิถุนายน 2552 อนุมัติในหลักการโครงการคืนครูให้นักเรียนเพ่ือลดภาระงานของครูผู้สอนโดยการจัดหาอัตราจ้างมา
ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของครู   

2. เพ่ือให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิม  
มากขึ้น   

3. ผลผลิต (Output)    
 1. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท จ านวน 158 คน  

2. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท จ านวน 82 คน 
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ผลลัพธ์ (outcome)   
 1. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท และ ค่าจ้าง 15,000 บาท จ านวน 240 คน ได้รับจัดสรรค่าตอบแทน   

รายเดือนครบทุกเดือน  
2. ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม 

มากขึ้น  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
 1. ร้อยละ 100 ของธุรการโรงเรียนได้รับจัดสรรค่าตอบแทนครบทุกเดือน  

2. ร้อยละ 100 ของครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น  

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ธุรการโรงเรียนได้รับจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนครบทุกโรงเรียน  

2. ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม 
มากขึ้น  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ธุรการโรงเรียน จ านวน 240 คน  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2564 – 1 กันยายน 2565          

7.  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)  16,158,000 บาท   

8.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 8,079,000 8,079,000 8,079,000 8,079,000 32,316,000 

รวมทั้งสิ้น 32316000 

 

9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ธุรการโรงเรียน 
จ านวน 240 คน รายเดือน ครั้งที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) 

จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ ธุรการโรงเรียน ในสังกัด 
รายเดือน ครั้งที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65) จ านวน 
8,059,500 บาท 
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รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-นามสกุล นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทรศัพท์ 086-8684759 

 

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระส าคัญในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐด้าน 

การศึกษาโดยมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ว่าในการด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องด าเนินการ ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ในส่วนของบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ประกอบกับมาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี่สิทธิประโยชน์ตามควรแก่
กรณี ดังต่อไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ (2) 
เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายก าหนด (3) การลดหย่อน หรือเว้นภาษีส าหรับ
ค่าใช้จ่ายการศึกษาตามกฎหมายก าหนด ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับความสามารถของ
นักเรียนได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์    
  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ  

ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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3. ผลผลิต (Output)    
นักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 31,427 คน 

ผลลัพธ์ (outcome)   
 โรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอ 

ภาคและเป็นธรรมให้กับนักเรียน ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ และมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
นักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 31,427 คน  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565          

7.  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)   48,882,698 บาท   

8.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 35,662,778 13,219,920 0 0 48,882,698 

รวมทั้งสิ้น 48,882,698 
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9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 262 โรงเรียน (เดือน 
พฤศจิกายน 2564) (จ านวน 70%) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 262 โรงเรียน (เดือน พฤศจิกายน 2564) 
(จ านวน 70%) 

กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 262 โรงเรียน (เดือน 
มกราคม 2565) (จ านวน 30%) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 262 โรงเรียน (เดือน มกราคม 2565) (จ านวน 
30%) 
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รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ จัดท าแผนพัฒนาองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทรศัพท์ 081-7693918 

1. หลักการและเหตุผล 
ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้าปีและต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระ
เริ่มแรกให้แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 
2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และเป้าหมายในการปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์
เป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตลอดจนของการรายงานในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือและกรอบการด าเนินงานและกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัด 

การศึกษาและเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 

2. เพ่ือสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบ 
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตลอดจนการรายงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3. เพ่ือให้สถานศึกษามีกรอบการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. ผลผลิต (Output)    
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร้อยละ 100 จัดท า 

โครงการ กิจกรรม ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีได้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท าแผนปฏิบัติการ ได้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

3. สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 มีกรอบการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและช่วยตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขส าหรับการพัฒนางานต่อไป 

3. สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 น าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
 ร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานที่ตั้งไว้  

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นกรอบในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา และเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน สนองต่อการรางานผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตลอดจนการรายงานในระดับเขต
พ้ืนที่และสถานศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 262 โรงเรียน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565          

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)   25,875 บาท   
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8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 10,000 15,875 100,000 4,125 130,000 

รวมทั้งสิ้น 130,000 

 

9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง  

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 ครั้ง 

3. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  จ านวน 50 เล่ม 

 
10. ภาพกิจกรรม 
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15 
 

รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
 โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ชื่อ-นามสกุล นาง เทียนทอง    ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     

  โทรศัพท์ 044-861930 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) โดยมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และในด้านโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนด้านการ
ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ .ศ.2551 ที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทาง 
การศึกษาของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบ และรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกัน
โอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความพิการ 
จ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูแบบของการเรียนรวม เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
จากข้อมูลในระบบสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม (Special  Education  Technology :  SET) พบว่า จ านวน
นักเรียนพิการเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตระหนักเห็นความส าคัญ
ในการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนพิการทั้ง 9 
ประเภทในโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ ตลอดจนพัฒนาเด็กพิการในโรงเรียนทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการการศึกษาพิเศษเพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 

สภาพของความพิการ ตามระบบโครงสร้าง SEAT  
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2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่ 

เหมาะสม และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
4. เพ่ือนิเทศ ติดตาม โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม/โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม และสร้างเครือข่าย 

การศึกษาพิเศษให้มีความยั่งยืน   

3. ผลผลิต (Output)    
1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (ศูนย์ SSS) และโรงเรียนทั่วไป 

จัดการเรียนรวม จ านวน 16 โรงเรียน สามารถด าเนินงานตามโครงสร้าง SEAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนานักเรียนพิการได้อย่าง มี 

ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมได้รับการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน และมีเครือข่ายการศึกษาพิเศษ 

ที่ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80   

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (ศูนย์ SSS) และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สามารถด าเนินงานตาม 

โครงสร้าง SEAT   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพัฒนานักเรียนพิการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสม  
4. โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมมีผลการด าเนินงานตามระบบโครงสร้าง SEAT และมีเครือข่ายการศึกษา 

พิเศษที่ยั่งยืน   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (16 โรงเรียน) และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  

(170 โรงเรียน) มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบโครงสร้าง SEAT  
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (186 คน) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนา 

นักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนพิการเรียนรวม (2,017 คน) ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า 

เทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสม และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
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4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ตามระบบโครงสร้าง SEAT  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนานักเรียนพิการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสม  

และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
4. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม/โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มีผลการด าเนินงานตามโครงการอย่าง 

ประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายการศึกษาพิเศษที่มีความยั่งยืน   

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ  

(ศูนย์ SSS) และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 มีนาคม 2564 – 1 กันยายน 2565          

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)   5,600  บาท   

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 5,600 23,475 30,925 60,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 

 

9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มีการจัดประชุมพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 
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10. ภาพกิจกรรม 
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รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ นิเทศบูรณาการเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ 044-861930 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็น
เครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และมุ่งการบรรลุผลความส าเรจจต่อเดจก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ในเป้าหมาย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) 2) ด้านความเท่าเทียม (Equity) 3) ด้าน
คุณภาพ (Quality) 4) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 5) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
และที่ส าคัญในเป้าหมายด้านคุณภาพคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น มีความส าเรจจในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นองค์กรชั้น
น าบริหารจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา ผู้เรียนมีคุณธรรมน าคุณภาพ นั่นคือวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีเป้าประสงค์ ทั้งหมด 11 ข้อ โดยเน้นความส าคัญที่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบาย และให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการนิเทศบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการแบบ             
บูรณาการ เพ่ิมกลไกทางด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด ต่อไป   

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือนิเทศ ก ากับ และติดตาม การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

ตามนโยบาย และเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
2. เพ่ือนิเทศ ก ากับ และติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด  

3. ผลผลิต (Output)    
นิเทศ ก ากับ และติดตาม การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ของ

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 262 โรงเรียน  
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ผลลัพธ์ (outcome)   
โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ และติดตาม การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  

ตามนโยบาย และเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน และในการทดสอบ 

ระดับชาติ  

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความพร้อมในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบาย และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน  
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการพัฒนาการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงาน   

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 262 โรงเรียน  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565          

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)  100,000 บาท   

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 50,000 50,000 0 0 100,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 

 

9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

มีการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
262 โรงเรียน 
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9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแหง่แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-นามสกุล นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทรศัพท์ 086-8684759 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ 
มีจิตรวิญญาณความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิต
อาสาเข้ามาท าการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาที่จ าเป็น
และขาดแคลน เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และระยะเวลาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
เป็นค่าตอบแทนการจ้างส าหรับครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีจิตรวิญญาณของความ
เป็นครู มาท าหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือสถานศึกษาท่ีมีครูเกิน
เกณฑ์แต่ขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกท่ีส าคัญจ าเป็น โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ   

2. วัตถุประสงค์    
เพ่ือจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการจ้างส าหรับ 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

3. ผลผลิต (Output)    
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 4 คน 

ผลลัพธ์ (outcome)   
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ร้อยละ 100 ได้รับจัดสรรค่าตอบแทนการจ้างรายเดือนครบทุกคน ท าให้การ 

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
ร้อยละ 100 ของครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้รับจัดสรรค่าตอบแทน ท าให้การจัดการเรียนการสอนใน 

สถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับ 

จัดสรรค่าตอบแทนการจ้างรายเดือนครบทุกคน ท าให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 4 คน 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565          

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)   316,198 บาท   

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 112,198 204,000 204,000 204,000 724,198 

รวมทั้งสิ้น 724,198 

 

9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน จ านวน 4 คน รายเดือน ครั้งที่ 2 (ม.ค.-
มี.ค.65) 

จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
จ านวน 4 คน รายเดือน ครั้งที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) 
จ านวน 255,000 บาท 
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รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทรศัพท์ 044-861930 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชา
บัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และก าหนดโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วย 7 กลุ่ม/หน่วย  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ าเป็นจะต้อง
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในส านักงาน หรือวิธีการการบริหาร
จัดการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ทันเวลา และเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงตระหนักในความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพื่อ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ดังนั้น จึงจัด
ให้มีโครงการศึกษาดูงานบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีองค์ความรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ สร้างการมี 
ส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้น  
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3.  ผลผลิต (Output)    
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 75 ราย  

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีองค์ความรู้ ทัศนคติและค่านิยม 

ที่ถูกต้อง วินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต  

2. บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสร้างเจตคติที่ดี ได้อย่าง 
ประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรมีความตระหนักและทัศนคติท่ีดีต่องานที่รับผิดชอบต่อองค์กร   

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู 

งาน มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสร้างเจตคติที่ดี ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้   

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 75 ราย  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2564 – 1 กันยายน 2565          

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง   30,920 บาท   

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 30,920 70,080 9,000 110,000 

รวมทั้งสิ้น 110,000 
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9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเชิญประชุม
คณะกรรมการ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และเชิญประชุม
คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการด าเนินการตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรสรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1. ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศึกษาดูงาน             
ณ สพป.ภูเก็ต และคารวะผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษาดูงาน ณ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2 

3. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ศึกษาดูงาน ณ สพป.
พิษณุโลก เขต 2 และ สพป.สุโขทัย เขต 1 

10. ภาพกิจกรรม 
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รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ชื่อ-นามสกุล นายพลาวุธ  ชัยสงคราม  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    

โทรศัพท์ 061-1393286 

 

1. หลักการและเหตุผล 
           ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสังเกตได้ 

จากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจาก
การที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรงและต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก ดังนั้น วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของ
ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน การแก้ปัญหาโลกร้อนวิธีหนึ่งก็คือ การปลูกต้นไม้ทดแทนมากขึ้นจากการ
ท าลายป่าไม้ด้วยน้ ามือของมนุษย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ได้ตระหนักถึง
ปัญหาและความจ าเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  กิจกรรมดังกล่าว
ยังท าให้ภูมิทัศน์ในบริเวณส านักงานมีความร่มรื่น  และมีส่วนให้บุคลากรในส านักงานได้ร่วมกันท ากิจกรรม
ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษา
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) 

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้ภูมิทัศน์ในบริเวณส านักงานมีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าท างาน  
2. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานรู้จักและรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม  

ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียว   

3. ผลผลิต (Output)    
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น  

ผลลัพธ์ (outcome)   
บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัญหาและความจ าเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความ 

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  กิจกรรมดังกล่าวยังท าให้ภูมิทัศน์ในบริเวณส านักงานมีความร่มรื่น  และมีส่วนให้
บุคลากรในส านักงานได้ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว  
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
1. บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าท างาน   
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จักรัก 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียว  

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ภูมิทัศน์ในบริเวณส านักงานมีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าท างาน  
2. บุคลากรในส านักงานรู้จักและรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม  

ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียว   

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 จ านวน 76 คน  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 มีนาคม 2565 – 1 กันยายน 2565          

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง (ไตรมาส 2)   30,000 บาท   

8.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 30,000 0 0 30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 

9. ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 



๑ 

 

 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
ที่   ๑๒๕ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
**************************** 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดท าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญตามล าดับ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว้  เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑.๑ นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวจุลนิต  เณรสวุรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๓ นายวิจิตร นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๔ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๕ นายอาทิตย์ อุทธตรี  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
๑.๖ นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 
๑.๗ นางสาววภิาพร ยงเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๑.๘ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
๑.๙ นายพงศกร  ธนทรัพย์พล  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
๑.๑๑ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
๑.๑๒ นางศุภลักษณ์ ไปนาน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรรมการ 
๑.๑๓ นางสาวสุนิษา นามวิจติร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
๑.๑๔ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ/เลขานุการ 
๑.๑๕ นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 

/ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับ… 



๒ 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ก าหนดหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  โดยด่วน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             สั่ง   ณ   วันที่    ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕                                                                     

                                          
                
  



ด่วนที่สุด 
                             

      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ             กลุ่มนโยบายและแผน           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒   
ที ่           วันที ่   ๔   เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕     
เรื่อง    การรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๕  

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๕ (ที่ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนาคม ๒๕๖๕) 

ตามท่ี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๓๐ 
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑,๘๖๙,๙๓๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)   
ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๘ โครงการ  

ในการนี้ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า และผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๕  
ที่ด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามห้วงระยะเวลา
ดังกล่าว รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ทาง My-office ภายในวันจันทร์ที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  
 
 จงึเรียนมาพิจารณาด าเนินการต่อไป  

    
 
 
 
  
    

 https://1th.me/T2q5s 

แบบรายงานขอ้มลูแบบรายงานขอ้มลู 



รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โครงการ ................................................................................................. 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………...... 

 

1. หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. วัตถุประสงค์    
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

3.  ผลผลิต (Output)    
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ……………………………………………………………………………………………………  

7. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจริง…………………………….บาท   

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 ………… ………….. ……………. …………….. …………. 

รวมทั้งสิ้น …………… 

 

9. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 1 ………………………..  

กิจกรรมที่ 2 ……………………..  

 

10. ภาพกิจกรรม 



คณะท ำงำนคณะท ำงำน  

 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  

นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายวิจิตร นารอง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  

 

คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  

นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางธิดารัตน์ จิตรธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายพิสุทธิ บุญชุบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางรุ่งทิพย์  เวียงชัยภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

รวบรวมและเรียบเรียงรวบรวมและเรียบเรียง  

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ออกแบบปกออกแบบปก  

นางธิดารัตน์ จิตรธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 




