กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 วันเกียรติยศ วันที่
ภาคภูมิใจ

21 การจัดงานวันครู
ประจาปี 2563

22 ประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระลึกถึงคุณงามความดีของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่รับราชการมา
จนอายุครบ 60 ปี
2. เพื่อประกาศคุณงามความ
ดีตลอดชีวิตราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. เพื่อรักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม
1.เพื่อประกอบพิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์
2.เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ
วิชาชีพครู
3.เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของการควบคุม
ภายใน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จานวน
113 คน

6.1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ดาเนินการจัดงานตาม
โครงการวันเกียรติยศ “วันที่
ภาคภูมิใจ” ได้สาเร็จตาม
โครงการ
6.2 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
และกาลังใจ

185,000

สพฐ. 6
ESPG14 3

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างใน
อาเภอพนมสารคาม และ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 700 คน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติในวิชาชีพครู
และมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

40,000

สพฐ. 6
ESPG14 3

1.ผู้บริหารบรรจุใหม่ สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 68 คน

1. ร้อยละ 80 (120 โรงเรียน)
ของผู้บริหารโรงเรียน และ
ข้าราชการในสังกัดมีความรู้

47,000

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

2 เพื่อสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจในการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
และแนวทางในการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
3. เพื่อให้การดาเนินงานของ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น รวมทั้งการป้องกัน
หรือลดความผิดพลาดความ
เสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
23 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ศักยภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ใน
ประชาสัมพันธ์ภายใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้มี
และภายนอกองค์กร
ความสามารถในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการผลิต

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 52 คน
3. ข้าราชการในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 40 คน
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 12 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 172 คน

ความเข้าใจ สามารถ
ดาเนินการจัดทารายงาน
การควบคุมภายในได้สาเร็จ
2. โรงเรียนและกลุ่มทุกกลุ่ม
สามารถดาเนินการจัดส่ง
รายงานการควบคุมภายใน
ได้ตามกาหนด

1.พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ให้บุคลากร
ใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 31 คน และครู

1.ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

47,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลของงาน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ใช้กลยุทธ์ที่เน้น
การบูรณาการและเครือข่าย
3. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สามารถเชื่อมโยงการสื่อสาร
ไปยังโรงเรียนในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
นโยบายของส่วนกลาง
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความรู้ กิจกรรมของ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และ
กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
สู่สาธารณชน
5. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
ได้ทราบข่าวสารความรู้

ที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จานวน 14 คน รวม 180 คน
2.จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์ ปีละ 2 ฉบับ

การนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
โรงเรียนออกสู่สายตา
สาธารณะชนอันเป็นผลทาให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจน
นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนและเป็นผลทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนสูงขึ้น
2.ร้อยละข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นาความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการประชาสัมพันธ์ไปพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการเข้าไป
ในวิชาต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

2.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2และ
โรงเรียนในสังกัดเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ผ่านโปรแกรม eNetworks และช่องทางการ
สื่อสารทางสื่อต่าง ๆ เชื่อมโยง
ไปยัง สพฐ. โรงเรียน ในสังกัด
และสาธารณะ ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
24 การประชุมผู้บริหาร
1.เพื่อให้รองผู้อานวยการ
1. รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เ
100,000
โรงเรียน รอง ผอ.สพป. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ผู้อานวยการกลุ่ม/ ขต 2 ผู้อานวยการกลุ่มฯ
ฉะเชิงเทรา เขต 2 และ ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต จานวน 13 คน จานวน
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
ขรก.ใน สพป.ฉะเชิงเทรา 2 ผู้อานวยการกลุ่ม
6 ครั้ง
และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เขต 2
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
2. ข้าราชการ ลูกจ้าง
ปฏิบัติภารกิจได้สอดคล้องและ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รองรับภารกิจหลักคิดเป็น
ปฏิบัติภารกิจได้สอดคล้อง
จานวน 75 คน จานวน 2 ครั้ง ร้อยละ 100
และรองรับภารกิจหลักของ 2. ผู้บริหารสถานศึกษาใน
หน่วยงานได้อย่างมี
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 149 คน จานวน
ประสิทธิภาพ
6 ครั้ง
2.เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

กิจกรรมของ สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 2
6.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดีเด่น
สามารถเป็นแบบอย่างได้สู่
สาธารณชน

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ประชุมมอบนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ให้บุคลากร
ทุกคนใน สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 2 จานวน 64 คน
จานวน 1 ครั้ง
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
วางแผน และคณะทางาน
เพื่อวิเคราะห์นโยบาย และ
พิจารณาร่างโครงการ
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 30 คน/ 4 ครั้ง

1.บุคลากรใน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และ
ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบาย
และสามารถปฏิบัติงานตาม
แผนที่วางไว้ได้ตามกาหนด
และมีประสิทธิภาพ
2. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ใช้เป็นคู่มือการดาเนินงาน
ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

100,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ในการบริหารงานในทิศทาง
เดียวกัน
3. เพื่อให้ รอง ผอ.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่ม
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด ตลอดจนผู้บริหาร
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารองค์กร
25 พัฒนาระบบการวางแผน
“แนวนโยบาย
สู่ภาคปฏิบัติ”
ปีงบประมาณ 2563

1. เพื่อให้หน่วยงานจัดทา
นโยบายที่สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่อให้หน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดใช้
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ไว้ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ
3. เพื่อให้ภารกิจงานเร่งด่วน
ตามนโยบาย และที่ได้รับ
มอบหมาย สาเร็จตามเวลาที่
กาหนด
4. เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนและ
บริหารจัดการงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. จัดทาเอกสารแผน
ปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
จานวน 30 เล่ม
4. ปฏิบัติงานล่วงเวลาตาม
นโยบาย สพฐ. หรือภารกิจ
งานเร่งด่วนของงานนโยบาย
และแผน จานวน 7 คน/
จานวน 6 ครั้ง 26 วัน
5. ประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ ประจาปี 2563
และวางแผนในปีถัดไป
ให้บุคลากรในสังกัดทุกคน
จานวน 65 คน 2 วัน

3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ได้ตรงตามนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.,
สพท.

26 การบริหารจัดการและ 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดเล็กให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกับโรงเรียนทั่วไป
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียน

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2563 และ

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ

งบประมาณ

200,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของแต่ละท้องที่ อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของแต่ละท้องที่ อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน ความต้องการและบริบท
2 ครั้ง
อย่างเหมาะสม
2. จัดทาหลักสูตร การ
2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร
ประชุม และเครื่องมือการ สถานศึกษาและครูโรงเรียน
ประเมินผลโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ากว่า
3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 50 คนลงมา มีความรู้ความ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน เข้าใจในรูปแบบการจัดการ
ต่ากว่า 50 คนลงมา โรงเรียน เรียนการสอน และยกระดับ
เครือข่าย โรงเรียนที่มีการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ควบรวมและเลิกสถานศึกษา
จานวน 14 โรงเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 27 คน
จานวน 2 ครั้ง
4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ต่ากว่า 120 คนลงมา จานวน
59 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
รวม 75 คน จานวน 2 ครั้ง
5.ประชุมคณะทางาน
บูรณาการจัดทาแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับ

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อาเภอ จานวน 7 อาเภอ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 25 คน 7 ครั้ง
27 กากับ ติดตามและ
1. เพื่อติดตามการดาเนินงาน 1.รับการตรวจติดตามงาน
รายงานผลการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และมาตรฐาน กลยุทธ์จาก สพฐ.ปีละ 2 ครั้ง
การจัดการศึกษา
สานักงานเขต
2.รับการตรวจติดตามงาน
2. เพื่อติดตามการดาเนินงาน ตามนโยบายกระทรวง
ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีละ 2 ครั้ง
ศึกษาธิการ
3. จัดทาเอกสารรายงานผล
3. เพื่อจัดทาเอกสารรายงาน การดาเนินงานของ
ผลการดาเนินงานของ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 200 เล่ม
ประจาปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
สานักงานเขตฯ ถูกต้อง
สมบูรณ์ และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ สพฐ. ได้ทัน
ตามกาหนดเวลา
2. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีเอกสารรายงานตามนโยบาย
ให้ผู้ตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบผลการดาเนินงานตาม
นโยบายฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา
ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
รองรับการตรวจติดตามจาก
สพฐ. และผู้เกี่ยวขข้อง

120,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

28 บริหารจัดการภารกิจ
งานกลุ่มนโยบาย
และแผน

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรปฏิบัติงานให้ทันตาม
กาหนดเวลา
2. เพื่อให้กลุ่มนโยบายและ
แผนบริหารจัดการบุคลากร
ให้มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ทางาน เป็นทีม อย่างมี
ประสิทธิภาพ

29 นิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน

1. บุคลากรในกลุ่มนโยบาย
และแผน จานวน 7 คน
ได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรในกลุ่มนโยบาย
และแผน จานวน 7 คน
เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
โรงเรียนในสังกัด
149 โรงเรียน

1.เพื่อนิเทศ ติตามให้
คาแนะนา ช่วยเหลือการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
การนิเทศภายในในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
1.เพื่อดาเนินการสรรหา
1.จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานใน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

30 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากร
100,000
ในกลุ่มนโยบายและแผนปฏิบัติ
งานร่วมกันทุกเรื่องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ในกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติงานของตนเองที่
รับผิดชอบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 125,000
ได้รับการนิเทศ แนะนา
ช่วยเหลือการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.
สพฐ. 6
ESPG14 4

สพฐ. 6
ESPG14 4

1.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1,793,250 สพฐ. 6
มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ใน
ESPG14 4
กลุ่มงานที่ขาดแคลนบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดทา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้ภารกิจงานที่ขาดแคลน
บุคลากรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปด้วยความถูกต้อง และ
บังเกิดผลดีต่อการดาเนินการ
ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

เป้าหมาย

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
จานวน 8 อัตรา 12 เดือน
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
2.จ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย จานวน
5 อัตรา
31 บริหารจัดการภารกิจงาน 1.เพื่อให้ภารกิจงานที่กลุ่ม
1.จัดประชุมเกี่ยวกับงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล รับผิดชอบ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
และที่ได้รับมอบหมายเป็นไป จานวน 10 ครั้งๆ ละ 10 คน
ด้วยความถูกต้อง บังเกิดผลดี 2. จัดประชุมเกี่ยวกับงาน
ต่อการดาเนินการของ สพป. อัตรากาลังและกาหนด
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตาแหน่ง จานวน 10 ครั้ง
ครั้งละ 10 คน
3. จัดประชุมเกี่ยวกับงาน
บาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ จานวน
10 ครั้ง ๆ ละ 10 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ
การดาเนินงานของ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และ
สถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ที่
ผ่านการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี

40,000

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 เชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. ข้าราชการครูและ
ข้าราชการครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างประจา พนักงาน
พนักงานราชการผู้กระทา
ราชการผู้เข้ารับ
ความดีความชอบอันเป็น
พระราชทาน
ประโยชน์แก่ราชการ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
เป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้าง จานวน 130 คน
ความศรัทธาและความเชื่อมั่น 2. ผู้เข้าร่วมพิธีรับ
ในการประกอบวิชาชีพ
พระราชทาน
2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการครูและ
จานวน 20 คน
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
33 การจัดการใช้ระบบห้อง 1. เพื่อใช้ในการประชุม อบรม 1. จัดทาผนังห้องประชุม
ประชุมทางไกล Video ชี้แจงเหตุการณ์และ
จานวน 2 แผง
Conference
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง 2. จัดทาห้องประชุมปลายทาง
นโยบายส่วนกลาง และ
จานวน 82 จุด โดยการประชุม
แนวทางการดาเนินงานของ ทางไกลชี้แจงรูปแบบแนวทาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ลงสู่ การจัดการประชุมฯ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

10,000

สพฐ. 6
ESPG14 3

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ได้รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการประชุม

60,000

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความ3. จัดประชุมทางไกลระหว่าง
รวดเร็ว ประหยัดทันเวลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล กับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือ
การประชุม อบรม ชี้แจง และ การจัดการเรียนการสอน
สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ จานวน 12 เรื่อง/ปี
4. จัดการข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมทางไกล Video
Conference กับส่วนกลาง
ตลอดปีงบประมาณ
34 พัฒนาระบบความมั่นคง 1. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
- ประชุมทางไกลเพื่อการ
ปลอดภัย Cyber
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรในการนาระบบ
2. เพื่อพัฒนาระบบ
ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร จานวน 149 โรงเรียน
จัดการและการจัดการเรียน - จัดทาสื่อการเรียนรู้เรื่อง
การสอน
ICT ขึ้นระบบ TECS จานวน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ 3 เรื่อง
นาระบบ ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

2. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีแหล่งเก็บข้อมูลการประชุม
ทางไกล เพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
เรียกดูย้อนหลังได้

1. โรงเรียนในสังกัดมีความรู้
ความสามารถในการใช้ ICT
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ได้อย่างปลอดภัย
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเรียนรู้ และการประชุม

10,000

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 พัฒนาระบบ TECS
เพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการ
สอน

36 โครงการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ BIG DATA

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
การทางานของทุกภาคส่วน
ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน
2. เพื่อการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ระบบ TECS

เป้าหมาย

1. ประชุมทางไกลชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานและให้
ความรู้ด้าน ICT ทุกโรงเรียนใน
สังกัด 149 โรงเรียน
2. ติดตามความเคลื่อนไหวการ
ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ ดาเนินงานจากระบบ
ในการบริหารจัดการและ
3. ลงพื้นที่พัฒนาการ
การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินงาน กรณีไม่มีการ
เคลื่อนไหว จานวน 30 วัน
3 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจ 4 งาน ที่เป็น
ประโยชน์กับทุกภาคส่วน
ได้ตลอดเวลา
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 2 มีความรู้เบื้องต้นด้าน
ICT และมีทักษะในการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล 1. พัฒนาระบบ จานวน 1
ทุกคนในสังกัด
สารสนเทศให้ครอบคลุม
ระบบ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ภารกิจ 4 ด้าน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางและ สามารถนาข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล การติดตาม ข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทุกกลุ่มใน สพป.ฉะเชิงเทรา และการจัดการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง และทันสมัย สามารถ เขต 2 ขึ้นระบบ IMS แยก
มีประสิทธิภาพ
เรียกดูได้แบบ Real time ข้อมูลบันทึกในแต่ละด้าน
3. เพื่ออานวยความสะดวก
- ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อให้ “วิชาการ”

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

10,000

สพฐ. 4
ESPG14 4

30,000

สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เกิดความโปร่งใส และความ
- ข้อมูลสารสนเทศด้าน
เชื่อถือ ในการดาเนินงานของ “บริหารงานบุคคล”
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
- ข้อมูลสารสนเทศด้าน
“งบประมาณ”
- ข้อมูลสารสนเทศด้าน
“บริหารทั่วไป”
37 นิเทศ ติดตามการพัฒนา 1. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม 1. นิเทศ กากับ ติดตามผล
นักเรียนไทยสุขภาพ
ผลการดาเนินงานการพัฒนา การดาเนินงานการพัฒนา
ประจาปี 2563
สุขภาพในบรรลุเป้าหมายและ สุขภาพนักเรียนโรงเรียน
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ในอาเภอบางคล้า และอาเภอ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะ คลองเขื่อน 10 โรงเรียน
ทุพโภชนาการ
2. นักเรียนได้รับประทาน
2. เพื่อส่งภาวะโภชนา
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
การในโรงเรียนให้นักเรียน
มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
ได้รับประทานอาหารที่มี
มีน้าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์
คุณค่าทางโภชนาการอย่าง ของกรมอนามัย
ครบถ้วน
3. โรงเรียนในสังกัดมีการ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ดาเนินงานการพัฒนา
การดาเนินงานการพัฒนา
สุขภาพนักเรียนที่มีคุณภาพ
สุขภาพนักเรียนให้มี
และเกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ และนักเรียน
มีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น
ตามมาตรฐานของกรมอนามัย
และเป็นไปตามเกณฑ์
2. โรงเรียนมีการพัฒนา
สุขภาพนักเรียนดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

50,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 6
ESPG14 2

ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 อบรมปฏิบัติการซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติในการ
ขอรับเงินบาเหน็จ
บานาญของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาที่ครบ
วาระเกษียณอายุราชการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. เพื่อให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่ครบวาระ
เกษียณอายุราชการประจาปี
งบประมาณ 2563 เตรียม
ความพร้อมในการเกษียณและ
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับหลัง
เกษียณอายุราชการ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ
และขั้นตอนในการยื่นขอรับ
เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
และลูกจ้างประจา
3. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สามารถบันทึกข้อมูล
รายละเอียดเงินเดือน ข้อมูล
การรับราชการ และข้อมูล
อื่น ๆ ของบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่เกิด
ความผิดพลาดในการ
ดาเนินงาน

1. ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ครบวาระเกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน
113 คน

1. ร้อยละของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ความรู้ความเข้าใจใน
สิ่งที่รัฐดูแลหลังจาก
เกษียณอายุราชการ
และแนวทางการปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
มีความพร้อม และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

50,000

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.
สพฐ. 6
ESPG14 4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4. สานักงานคลังเขต 2 และ
กรมบัญชีกลาง ได้รับหลักฐาน
เอกสารที่ถูกต้อง และสามารถ
อนุมัติเงินบาเหน็จบานาญ
ได้ทันภายในเวลาที่กาหนด
5. ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจาที่ครบวาระเกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี 2563
ได้รับอนุมัติเงินบาเหน็จ
บานาญและบาเหน็จดารงชีพ
ภายในเดือนตุลาคม 2563
39 การตรวจสอบการ
1. เพื่อทราบการปฏิบัติงาน สถานศึกษาในสังกัด 26 แห่ง
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านการเงินการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา ประจาปี ของสถานศึกษาเป็นไป
งบประมาณ 2563
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
ที่กาหนด
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขและปรับปรุง
ให้เป็นไปตามแนวทาง
การปฏิบัติที่ถูกต้องแก่หน่วย
รับตรวจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1.ร้อยละ 100 ของ
12,000
สถานศึกษาตามเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
2.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาตามเป้าหมาย
ได้รับข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงให้
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

สพฐ. 6
ESPG14

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

40 การติดตามการดาเนินงาน 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลการดาเนินงาน 1. สถานศึกษาในสังกัด
ด้านการเงินของสถานศึกษาใน
ด้านการเงินของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สั
ง
กั
ด
ส
านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
่
สถานศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2 จานวน 28 แห่ง ได้รับ
ฉะเชิงเทรา เขต 2
การติดตามการดาเนินงาน
2. เพื่อให้การแนะนาและ
คาปรึกษาในการดาเนินงานด้าน ด้านการเงินของสถานศึกษา
การเงินของสถานศึกษาในสังกัด 2. สถานศึกษา จานวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28 แห่ง ได้รับการแนะนา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคาปรึกษาในการ
ดาเนินงานด้านการเงิน
ของสถานศึกษา
41 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครูฝ่าย
การพัฒนาศักยภาพ
ในบทบาทหน้าที่โรงเรียนใน วิชาการ ครูฝ่ายจัดทาแผน
การบริหารจัดการ
โครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนโครงการกองทุน
โรงเรียน ในโครงการ
2. เพื่อสร้างความรู้ความ
การศึกษา 5 โรงเรียน
กองทุนการศึกษา
เข้าใจในการจัดการเรียนการ จานวน 15 คน ศึกษานิเทศก์
สอนการวางแผนและจัดทา และผู้เกี่ยวข้อง จานวน
แผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้น 20 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
และระยะยาวได้อย่างถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

10,000

สพฐ. 6
ESPG14 4

11,860

สพฐ. 6
ESPG14 4

ตามเป้าหมายได้รับการติดตาม
การดาเนินงานด้านการเงิน
ของสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ตามเป้าหมาย ได้รับ
การแนะนาและคาปรึกษา
ในการดาเนินงานด้านการเงิน

ของสถานศึกษา
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม
มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา
2. ร้อยละของผู้เข้าประชุม
สามารถจัดการเรียนการสอน
และจัดทาแผนพัฒนาฯ
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทาโครงการตามนโยบาย
จาเป็นเร่งด่วน ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการภาระงานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จานวนโครงการที่ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ตามภารกิจการจัดการศึกษา
เร่งด่วน หรือนโยบายที่
สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2

824,140

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

3. เพื่อให้โรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงาน

เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
42 บริหารจัดการ
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายจาเป็นเร่งด่วน
ของหน่วยเหนือและของ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2. เพื่อให้ สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 2 บริหารจัดการภาระ
งานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้มีคุณภาพ
43 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.เพื่อบริหารจัดการส่งเสริม
จัดการ สพป.ฉะเชิงเทรา การปฏิบัติงานใน
เขต 2 (งบประจา)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ให้มีประสิทธิภาพ

1–6
สพฐ. 1 - 6
ESPG14 4

1.จัดสรรงบประมาณตาม
บุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทรา 1,500,000 สพฐ. 6
ประเภทรายจ่าย 13 รายการ เขต 2 มีความคล่องตัวในการ
ESPG14 4
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สามารถบริหารจัดการงาน
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

