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                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้จัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
การบริหารจัดการ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น 
นโยบาย และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในรอบปีที่ผ่านมาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทั่วไป 
ได้รับทราบ 
 

 ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของกลุ่ม/หน่วย ทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับโรงเรียน  ตลอดจนชุมชนและทุกภาคส่วน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ สรุปผล จนท าให้ 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่สนใจน าไปก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

สำรบัญ 

              หน้ำ 
ค ำน ำ 
 

บทที่ 1 บทน า        
          ความเป็นมาและความส าคัญ         1 
 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
          สภาพทั่วไป         4 
          สถานที่ตั้ง         4 
          ที่ตั้งและอาณาเขต         5 
          เขตพ้ืนที่บริการ         6 
          อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2    7 
          โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   8 
          ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2     9 
          ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2    10 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   11 
          เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        12 
          ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด        14 
          ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 18 
 

บทที่ 3 การก ากับติดตามประเมินตามตัวชี้วัด  
          มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ      26 
          มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ     29 
          มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา      34 
 

บทที่ 4 ประมวลผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ        
          มาตรฐานที่ 1         48 
          มาตรฐานที่ 2          

การบริหารงานวิชาการ         52 
การบริหารงานด้านงบประมาณ       57 
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล      57 
การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป       60 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

                         และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ       63 
           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2         64 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

บทที่  5  บทสรุปผลและแนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2       69 
                     การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562             71 
                     แนวทางการวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 
                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                                 72         
                     สรุปผลการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
                          ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2       75 
                     แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                          การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                          ฉะเชิงเทรา เขต 2                          82 
 

บทสรุปผู้บริหาร       85 
  

ภาคผนวก       88 
- ภาพกิจกรรมการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562     89 

             - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมรายงานผลการด าเนินงาน 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

                 การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของ 
การพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  
20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) เป็นกรอบ ในการด าเนินการ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกัน  
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” ตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยวัตถุประสงค์ ข้อ 2  ได้ระบุไว้ว่า สร้างสังคมไทย 
ให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  แนวนโยบาย  ข้อ 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบัน สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และวัตถุประสงค์  ข้อ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐาน 
ในการพัฒนาคน และสร้างสังคม คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ แนวนโยบาย 3.1 พัฒนา 
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แนวนโยบาย 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ   
การบริหาร และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน 
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริม   
               ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีต่อสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ การปรับปรุง วิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ยึดหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ตลอดจนการยกระดับหน่วยงาน 
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริตในการบริหารงานภาครัฐ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดเป็น 5 นโยบายทั่วไป  
7 นโยบายเฉพาะในข้อ 5 การบริหารการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญ
กับการ บูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสาน
สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 5 เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
องค์กรที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 บริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
2. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จ านวน  

5 ตัวบ่งชี้ 
3. มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา จ านวน 6 ตัวบ่งชี ้

 

สอดคล้องกับภารกิจงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ ESPG 14  โดยเฉพาะ G (Good Governance) การใช้หลัก    
ธรรมาภิบาล  คุณธรรม และจริยธรรมมาใช้กับบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน    
คือ ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน
ทั่วไป  และมีระบบก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
ส่งผลให้ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นแบบอย่างได้ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้สร้างความตระหนัก
ให้บุคลากรใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม สร้างนิสัย
การท างานอย่างมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งชมรมส่องแสงธรรมเพ่ือปลูกฝังหลักการท างานที่อ้างอิงกับแนวทาง
ของศาสนาพุทธ ที่มีแนวทาง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์ และชมรมแอโรบิคเพ่ือส่งเสริม
บุคลากรให้มีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และพาไปศึกษาดูงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบด้านต่าง ๆ  ส่งเสริมให้กลุ่มทุกกลุ่มพัฒนาความรู้ ปรับเปลี่ยน
ความรู้ ในองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC  โดยมุ่งหวังที่จะท าให้
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นคนดีมีความรู้ และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ซึ่งท าให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจงานสู่ความส าเร็จ  โดยพิจารณา 
จากการปฏิบัติงานด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน ท าให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ชั้น ป. 6 ในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปี 2560 ในกลุ่มสาระหลักนอกจากนี้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังเป็นองค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีองค์ประกอบในการสนับสนุน
อยู่ 3 ด้าน คือ 

1. มีกระบวนการพัฒนาคน  พัฒนางาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่  
(Modern Learning Organization) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ท่ีช ารุดทรุดโทรม  ประกอบในการขอตั้งงบประมาณ 
ให้ และนิเทศ ก ากับ ติดตามด้านอื่น ๆ มีการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  
เพ่ือท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงระบบ  
สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด มีการบริหารองค์กรที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้าง
จิตส านึกให้บุคคล เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กรมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสู่
เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการโดยใช้กระบวนการวิจัย  
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2. บุคลากรในองค์กรยึดหลักในการปฏิบัติงาน ครองตน ครองคน ครองงาน  
โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน คือ ทีมงานสร้างสุข บรรยากาศน่าอยู่ ศรัทธาความดี และมีหลักธรรม 

3. องค์กรมีลักษณะเด่นด้านอัตลักษณ์ บุคลากรมีคุณลักษณะ บุคลิกภาพที่ดี 
น่ายกย่อง น่าศรัทธา อ่อนน้อม การบริการที่ดี ส่งผลต่อการสืบต่อการกระท าที่ยั่งยืน 
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 บทท่ี 2 

 ข้อมูลพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รบัผิดชอบในการ 

บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจ 
ในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้การจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุมในท้องที่ 7 อ าเภอ ประกอบด้วย  
อ าเภอพนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว ราชสาส์น สนามชยัเขต ท่าตะเกียบ และอ าเภอคลองเขื่อน  
มีสถานศึกษาของรัฐ จ านวน 149 โรงเรียน มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรูปแบบองค์คณะบุคคล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง 
    
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 209/1  หมู่ 3   

ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 0 – 3855 - 1456  
โทรสาร 0 – 3855 - 1456, 0 – 3855 – 4062  http://www.ccs2.go.th    
 
 

http://www.cha2.go.th/
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

 จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ปัจจุบันฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่    
5,351 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศ
ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์) และประมาณ 100 กิโลเมตร             
ตามทางหลวงหมายเลข 3 หรือ ประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 34 (บางนาตราด) แยกเข้า     
ทางหลวงหมายเลข 34 (บางปะกง - ฉะเชิงเทรา) และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก  
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง, บางปะกง, บ้านโพธิ์, บางน้ าเปรี้ยว,  พนมสารคาม, 
บางคล้า, แปลงยาว, สนามชัยเขต, ท่าตะเกียบ, ราชสาส์น และอ าเภอคลองเขื่อน  มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี 
ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

จ.สระแกว้ 

จ.ปราจีนบุรี 

จ.จนัทบุรี 

จ.สมุทรปราการ 
จ.ชลบุรี 

จ.ปทุมธานี 

จ.นครนายก 
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ตารางท่ี 1 เขตพื้นที่บริการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีเขตพ้ืนที่บริการ              
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  7 อ าเภอ  ได้แก่ 

อ าเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จ านวน จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
พนมสารคาม     572 8 87 5 6 
บางคล้า 227.90 9 56 2 7 
แปลงยาว 237.23 4 48 4 3 
ราชสาส์น 134.90 3 31 - 3 
สนามชัยเขต     1,715 4 70 1 4 
ท่าตะเกียบ     1,084 2 47 - 2 
คลองเขื่อน     128 5 32 - 5 

รวม 4,099.03 35 371 12 30 

 

ตารางท่ี 2 ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

อ าเภอ 
จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

พนมสารคาม 34,275 36159 70,434 
บางคล้า 14,891 15,743 30,634 
แปลงยาว 10,052 9,873 19,925 

ราชสาส์น 6,260 6,472 12,732 

สนามชัยเขต 35,455 35,131 70,586 
ท่าตะเกียบ 23,625 23,059 46,684 
คลองเขื่อน 6,323 6,615 12,938 

รวม 130,881 133,052 1,163,933 

ที่มาของข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการทะเบียน  

                    ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561  
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อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2            
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้ 

การก ากับ ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง     
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
       2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม    
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน      
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน     
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
     12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
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โครงการสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

       ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กศจ.ฉะเชิงเทรา 

   หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล    
และนิเทศกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม          
และประเมินผลฯ 

กลุ่มนโยบำย 
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม     
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 
 

กลุ่มพัฒนำ
ครูและ

บุคลำกรฯ 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินฯ 

 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  
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     นายวิสูตร  เจริญวงษ ์

         ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 

 
 
 
 
     ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน     นายธงชัย  นพฤทธิ์ 
 รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2             รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 
 
 

                                                         นายพงศ์สันต์  โตเจริญ 
                                                   รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
 
 
 
 
                  นายจักรพงษ์  แซ๋คู      นายพรชัย  ดาวรรณา 
  รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2           รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
           
  

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          นางนัฐพร   วิเวกชาติ           นางสาวบงกช  สงกรานต์ 
 
 

 
 

 

                         นายบัญหาญ  เดชเฟื่อง           นายสยาม  สุริยจันทร์ 
 
 
 

  

                
                         นายมาโนช  โคมเดือน                                     นายน าพล  รมพิพัฒน์ 
 

 
 
          
 
 
                         นางสาวนิรดา  มุ่งหน้าที่             นายอดิศักดิ์  สงกรานต์ 
 
 
 
 
 
                    นางคุณัญญา  ใสสุก      นางสาวมะลิ  ลือตระกูลประวัติ 
 
 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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             นายวิสูตร  เจริญวงษ์    
                                        ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประธานกรรมการ 
 
  

 
 
 
 

                 นางนิชนันท์  หลุยใจบุญ                                         นายพันธยุทธ  ผิวแก้ว 
                 กรรมการผู้แทนผู้บริหาร           กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
              สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ                       สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 
 
 
 
 
 

                 นายประสาร  เศวตสุพร                   นายโชคชัย  ศิริศักดิ์ภิญโญ 
                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 

    นางสุนันทา  โกธา        นายธงชัย  นพฤทธิ์ 
                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 
                        

 
     นายทวี  วัยเจริญ        นายมาโนช  โคมเดือน 

            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ตารางท่ี 3  แสดงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด 
  

 
ที ่
 

ชื่อเขตคุณภาพการศึกษา/                           
จ านวน ร.ร. ในเขตคุณภาพ 

ประธานเขตคุณภาพ/  
เบอร์โทร 

ผู้รับผิดชอบ                     
(รองฯ/ศน.) 

1 เขตคุณภาพที ่1 (พนมสารคาม 1)/ 7 ร.ร. 
นายกมล วุ่นหนู 

ร.ร.บ้านแหลมตะคร้อ/
0898323884 

นายจักรพงษ์ แซ่คู/ 
นางชญาภา  อ่ิมส าราญ 

2 เขตคุณภาพที ่2 (พนมสารคาม 2)/ 10 ร.ร 
นางกัญญา สละชั่ว 
ร.ร.วัดดอนทอง/
0817236725 

นายจักรพงษ์ แซ่คู/ 
นางชญาภา  อ่ิมส าราญ 

3 เขตคุณภาพที ่3 (พนมสารคาม 3)/ 6 ร.ร. 
นายมนตรี  บุญดี 

ร.ร.วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)/ 
0615248689 

นายจักรพงษ์  แซ่คู/ 
นางชญาภา  อ่ิมส าราญ 

4 เขตคุณภาพที่ 4 (พนมสารคาม 4)/ 10 ร.ร. 
นายสาคร  เนียมบุญเจือ 
ร.ร.บ้านหนองกลางดง/ 

0812867405 

นายจักรพงษ์  แซ่คู/ 
นางชญาภา  อ่ิมส าราญ 
 

5 เชตคุณภาพที่ 5 (พนมสารคาม 5)/ 8 ร.ร. 
นางสาวทองสุข  เตียรักษา 

ร.ร.วัดบึกกระจับ/ 
0817759782 

นายจักรพงษ์  แซ่คู/ 
นางชญาภา  อ่ิมส าราญ 

6 เขตคุณภาพที่ 6 (ราชสาส์น)/ 8 ร.ร. 
นายอดุลย์  บุญช่วย 

ร.ร.วัดหินดาษ/ 
0880897050 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน/ 
นางประภาพร  มั่นเจริญ 

7 เขตคุณภาพที่ 7 (บางคล้า 1)/ 9 ร.ร. 
นายปราโมทย์  จินดางาม 

ร.ร.วัดบางกระเจ็ด/ 
0898332373 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน/ 
นางพัชยา  ซือมงกง 

8 เขตคุณภาพที่ 8 (บางคล้า 2)/ 9 ร.ร. 
นายศุภชัย  เทียรกุล 

ร.ร.วัดหวัสวน/ 
0982680993 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน/ 
นางพัชยา  ซือมงกง 

9 เขตคุณภาพที่ 9 (คลองเขื่อน)/ 8 ร.ร. 
นางสุนันทา  โกธา 

ร.ร.วัดสามร่ม/ 
0812596013 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน/ 
นางประภาพร  มั่นเจริญ 

10 เขตคุณภาพที่ 10 (สนามชัยเขต 1)/ 8 ร.ร. 
นายทวีศิลป์  กล้าณรงค์ 

ร.ร.บ้านสระไม้แดง/ 
0898812814 

นายพรชัย  ดาวรรณา/ 
นางภควัต  ตลับเพชร 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ที ่
 

ชื่อเขตคุณภาพการศึกษา/                           
จ านวน ร.ร. ในเขตคุณภาพ 

ประธานเขตคุณภาพ/ 
เบอร์โทร 

ผู้รับผิดชอบ 
(รองฯ/ศน.) 

11 เขตคุณภาพที่ 11 (สนามชัยเขต 2)/ 11 ร.ร. นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ 
ร.ร.วัดช าป่างาม/     
       0895954651 

นายพรชัย ดาวรรณา/ 
นายภควัต  ตับเพชร 
 

12 เขตคุณภาพที่ 12 (สนามชัยเขต 3)/ 9 ร.ร. 
นายวิลาศ  ค าภาวงษ์ 

รร.บ้านโคกตะเคียนงาม/ 
0895424028 

นายพรชัย ดาวรรณา/ 
นายภควัต  ตลับเพชร 

13 เขตคุณภาพที่ 13 (สนามชัยเขต 4)/ 7 ร.ร. 
นายอ านวย ผมทอง 
ร.ร.บ้านห้วยหิน/ 
0871276380 

นายพรชัย  ดาวรรณา/ 
นางภควัต  ตลับเพชร 
 

14 เขตคุณภาพที่ 14 (แปลงยาว 1)/ 11 ร.ร. 
นายบงกช  ตันไล้ 

ร.ร.ทุ่งสะเดาประชาสรรค์/ 
0819118973 

นายธงชัย  นพฤทธิ์/ 
นายมาโนช  โคมเดือน 
 

15 เขตคุณภาพที่ 15 (แปลงยาว 2)/ 8 ร.ร. 
นายสุนทร  วรังษี 
ร.ร.ตลาดบางบ่อ/ 

0924341677 

นายธงชัย  นพฤทธิ์/ 
นายมาโนช  โคมเดือน 
 

16 เขตคุณภาพที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)/ 10 ร.ร. 
นายซันโย  สังวรด ี

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว/ 
0824606794 

นายพงศ์สันต์  โตเจริญ/ 
นางรัศมี  มีเดช 
 

17 เขตคุณภาพที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)/ 10 ร.ร. 
นายนิรันดร์  เรือนอินทร์ 

ร.ร.บ้านร่มโพธิ์ทอง/ 
0861410010 

นายพงศ์สันต์ โตเจริญ/ 
นางรัศมี  มีเดช  
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
149 โรงเรียน  ดังตารางต่อไปนี้  (10 มิถุนายน 2562) 
 

ตารางท่ี  4   จ านวนสถานศึกษา จ าแนกรายสังกัด และรายอ าเภอ   
 

ที ่ อ าเภอ 
ในสังกัด ศธ. นอกสังกัด 

สพฐ. ร้อยละ เอกชน ร.ร.เทศบาล ร.ร. ตชด. อปท. 

1 พนมสารคาม 41 27.52 3 - - - 
2 สนามชัยเขต 35 23.49 2 - 2 1 
3 ท่าตะเกียบ 20 13.42 - - - - 
4 แปลงยาว 19 12.75 1 - - - 
5 บางคล้า 18 12.08 3 2 - 1 
6 ราชสาส์น   8   5.37 - - - - 
7 คลองเขื่อน   8   5.37 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 149 100 9 2 2 2 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  5   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน   
 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  1 – 120 คน 59 
2 โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121 - 500 คน 82 
3 โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 501 คนขึ้นไป   8 

รวมทั้งสิ้น 149 
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ตารางที ่ 6   จ านวน ครู  นักเรียน และห้องเรียน  จ าแนกรายอ าเภอ (10 มิถุนายน 2562)  
 

 

   ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวน 
ครู  

จ านวน 
คร ู:นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง : นักเรียน 

1 คลองเขื่อน 721 64 41 1:17.59 1:11.27 
2 ท่าตะเกียบ 6,010 256 306 1:19.64 1:23.48 
3 บางคล้า 1,668 162 114 1:14.63 1:10.30 
4 แปลงยาว 4,254 198 199 1:21.37 1:21.48 
5 พนมสารคาม 8,359 424 412 1:20.29 1:19.71 
6 ราชสาส์น 893 68 45 1:19.84 1:13.13 
7 สนามชัยเขต 7,370 377 398 1:18.52 1:19.55 

รวมทั้งสิ้น 29,275 1,549 1,515 19.32 18.90 

อัตราส่วน 
ห้อง : คร ู
1 : 1.02  

ครู : นร. 
1 : 19.32 

ห้อง : นักเรียน 
1 : 18.90 

 

ตารางท่ี  7   จ านวนนักเรียน แยกชาย หญิง จ าแนกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1  (3 ขวบ)  
อนุบาล 2  (อนุบาล 1 เดิม)                            
อนุบาล 3  (อนุบาล 2 เดิม) 

99 
1,597 
1,623 

105 
1,456 
1,459 

204 
3,053 
3,082 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,319 3,020 6,339 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1,844 
1,759 
1,572 
1,633 
1,645 

       1,695 

1,701 
1,555 
1,499 
1,464 
1,474 
1,477 

3,545 
3,314 
3,071 
3,097 
3,119 
3,172 

รวมประถมศึกษา 10,148 9,170 19,318 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

637 
676 
659 

583 
548 
515 

1,220 
1,224 
1,174 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,972 1,646 3,618 

รวมทั้งสิ้น 15,439 13,836 29,275 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 16 
 

            ตารางที่  8   จ านวนบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จ าแนกตามต าแหน่ง/กลุ่ม  (10 มิถุนายน 2562) 
 

ต าแหน่ง/กลุ่ม 
บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข 

38 ค. 
(1) (2) 

ผอ. สพป. 1 - - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 5 - - - - 5 
กลุ่มอ านวยการ - - 5 6 2 13 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - - 5 - 2 7 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 7 - 1 8 
กลุ่มนโยบายและแผน - - 6 - 1 7 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 6 - 3 9 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ - 6 1 - 1 8 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 1 - 1 2 
กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - - 2 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ - - 1 - 2 3 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 6 6 35 6 13 66 

 
 
 

ตารางท่ี 9   การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแยกตามเพศ 
                (10 มิถุนายน 2562) 

ระดับการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

  ปริญญาเอก 2 2 4 
  ปริญญาโท 112 213 325 
  ปริญญาตรี 262 931 1,193 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวมทั้งสิ้น 376 1,146 1,522 
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ตารางท่ี  10  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา จ าแนกตาม      

วิทยฐานะ  ดังนี้  (10 มิถุนายน 2562)   
 

ต าแหน่ง 
รับเงินเดือน 
ในอันดับ 

วิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.1 
คศ.2 

         - 
ผู้อ านวยการช านาญการ 

- 
25 

- 
20 

- 
45 

 คศ.3 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 62 34 96 
 คศ.4 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 1 - 1 
 คศ.5 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
 รวม 88 54 142 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.1 - - - - 
 คศ.2 รองผู้อ านวยการช านาญการ 2 0 2 
 คศ.3 รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 2 2 4 
 คศ.4 รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ - - - 
 รวม 4 2 6 
3. คร ู คศ.1 - 99 322 421 
 คศ.2 - - - - 
 คศ.2 ครูช านาญการ 53 159 212 
 คศ.3 ครูช านาญการพิเศษ 72 366 438 
 คศ.4 ครูเชี่ยวชาญ - 2 2 
 คศ.5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
 รวม 224 847 1,071 
4. ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 60 243 303 

 รวม 60 243 303 

รวมทั้งสิ้น 376 1,146 1,522 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
กรอบนโยบายการจัดการศึกษา 
        นายวิสูตร  เจริญวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา    
เขต 2 ได้ให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยใช้กระบวนการ “ESPG 14” ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมิติ  4 ด้าน ดังนี้ 

1. มิติด้านการศึกษา (Education) 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
1.2 ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ทุกโอกาส 
1.4 พัฒนาผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ดิจิตัลเพื่อการศึกษาทุกช่วงวัยในการเรียนรู้ 
1.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการมีงานท าและมีศักยภาพ

ทักษะวิชาการเพ่ือการแข่งขันในเวทีสากล 

2. มิติด้านการบริการที่เป็นเลิศ  Service Excellence 
2.1 เพ่ิมโอกาสผู้เรียนและการบริการทางการศึกษาให้ความเสมอภาคกับผู้เรียน 

เท่าเทียมกัน 
2.2 สร้างศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องและสนองความต้องการของภาคีเครือข่าย 

ชุมชนและผู้ปกครอง 
2.3 อัตราการรู้หนังสือเพ่ิมข้ึน และมีแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าการศึกษา 

และอาชีพ 
2.4 พัฒนาสถานศึกษาเป็นฐานให้มีจิตส านึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย         

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายผลต่อสังคม ชุมชน 
 

3. มิติด้านบุคลากรที่เป็นเลิศ (Persional Excellence) 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งอย่างมือ

อาชีพ 
3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง เป็นก าลังส าคัญ 

ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
4. มิติด้านหลักธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ (Governance Excellence) 

4.1 สร้างภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ใช้แนวทางพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา โดย น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มาใช้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษา 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ 
 
 
 
              1. ใช้กรอบแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562 และพร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามนโยบายเร่งด่วน 
     2. ยุทธศาสตร์ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา   
                  3. ขับเคลื่อนตามแนวทาง จุดเน้น ESPG 14  
    4. ขับเคลื่อนตามแนวทางการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ประจ าปี 2562   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใช้เทคโนโลยี  
ระบบ TECS4 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งโรงเรียน เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านคลังข้อมูล 
ข่าวสาร ระบบโครงข่ายภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการท างานของสัญญาณอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
จัดการความรู้ KMS แสดงผลการเรียน คลังข้อสอบ หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ EEC และ Smart school 
Thailand 4.0 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกในการประมวลผลและใช้ประโยชน์ เพ่ือการบริหาร
งบประมาณ การวางแผนอย่างเป็นระบบ  เป็นช่องทางในการดูแลช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ให้สามารถ
ควบคุมการด าเนินงานจากผู้บริหารทุกระดับ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่ายงาน ข้อราชการต่าง ๆ 
และข้อมูลสารสนเทศ ให้บุคลากรในสังกัด และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว และสะดวก 
ในการค้นหาทางเว็บไซต์                    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นและบริบทของหน่วยงาน โดยจ าแนกศักยภาพด้าน
คุณภาพการศึกษา ตามสี และก าหนดเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ 

กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 1 – 120  คน  (59 โรงเรียน) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กโดยจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการ PLC  ดังนี้ 
1) โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 50 คนลงมา จ านวน 14 โรงเรียน จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ  

ตามความต้องการ ตามมติที่ประชุมเน้นรูปแบบโรงเรียนคู่ขนาน 
2) โรงเรียนที่มีนักเรียน 51 - 60 คน  จ านวน 9 โรงเรียน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ  

ตามความต้องการ ตามมติที่ประชุม เน้นรูปแบบสอนแบบคละชั้น, รวมชั้นหรือรวมช่วงชั้น และใช้ DLTV 
3) โรงเรียนที่มีนักเรียน 61 - 80 คน  จ านวน 17 โรงเรียน  จัดรูปแบบ ใน 8 รูปแบบ   

ตามความต้องการ ตามมติที่ประชุม เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน  และใช้ DLTV  
4) โรงเรียนที่มีนักเรียน 81 - 100 คน  จ านวน 11 โรงเรียน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ  

ตามความต้องการ ตามมติที่ประชุม เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
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5) โรงเรียนที่มีนักเรียน 101 - 120 คน  จ านวน 8 โรงเรียน  จัดรูปแบบใน 8 รูปแบบ  
ตามความต้องการ ตามมติที่ประชุม เน้นรูปแบบสอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และใช้ DLTV 
 

  ส าหรับการขับเคลื่อนงานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย ด าเนินการ ดังนี้  

1. การพัฒนาโรงเรียน     
                       1.1 จัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรูปแบบและบริบท 
ของสถานศึกษา 
                       1.2 พัฒนาด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  
  2. การแข่งขัน ประกวด คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศ  
  3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
                    3.1 ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 60 คนลงมา  
เรื่องทดสอบวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 – 3   

3.2 ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน และตามนโยบาย     
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

กลุ่มท่ี 2  โรงเรียนขนาดกลาง  นักเรียน  121 - 500  คน  (82  โรงเรียน) 
                การยกระดับโรงเรียนตามแนวทาง SO  (จุดแข็งและโอกาส) 

กลุ่มท่ี 3  โรงเรียนขนาดใหญ่   นักเรียน  501 คนขึ้นไป  (8  โรงเรียน) 
     โรงเรียนพัฒนาได้ตามความจ าเป็นต้องการอย่างอิสระ   
      ครูวิชาการตาม  8 กลุ่มสาระเข้มแข็ง 
       รบัการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายนอก/สมศ. 

เป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา ประจ าปี 2562  ใน 3 ด้าน 
                 1. ด้านผู้เรียน 

          1.1 นักเรียนมีองค์ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ด้านการอ่าน การเขียน การคิด  
การค านวณ มีวินัย คุณธรรม นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย ซึ่งมีทักษะที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน 

           1.2 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนด้านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ    
ภาคตะวันออก EEC 
                           1) ระดับประถมศึกษา ให้มีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
                           2) ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ในด้านทักษะอาชีพ และอาชีพที่สอดคล้องกับ  
10 อุตสาหกรรมหลัก  
           1.3 การยกระดับความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป.3 และผลการทดสอบ          
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET  ป.6 และ ม.3  จะใช้สีในการเปรียบเทียบ 

          1.4  การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
               1) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ระดับประถมศึกษา ความรู้พ้ืนฐานทักษะชีวิต 
                   ระดับมัธยม การประกอบอาชีพ 
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     2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จิตอาสา ให้สอดคล้องตามศาสตร์พระราชา  
นักเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน อากาศ   

               3) กิจกรรมคุณธรรม  ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
                  2. ด้านครูผู้สอน 

  2.1 การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ID Plan เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online PLC การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง แสวงหาศักยภาพสู่ 
ความเป็นเลิศ 
    2.2 การส่งเสริมสนับสนุนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน คลังข้อสอบ สื่อ DLTV การใช้สื่อทางไกลต่าง ๆ  ดิจิทัล/ICT   
    2.3 การจัดท าคลังข้อสอบ และสอบวัดความรู้นักเรียน 

  2.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูสอนดี 
         3. ด้านสถานศึกษา 
     3.1 ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสถานศึกษาได้รับการนิเทศ        
ในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายและภารกิจในการยกระดับ โดยใช้เขตคุณภาพการศึกษา            
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นฐานในการใช้อินเตอร์เน็ตในเรื่องสื่อการเรียนการสอน  
เน้นการนิเทศโรงเรียนใน 3 กลุ่ม  โรงเรียนขนาดเล็ก เป้าหมายโรงเรียนสีแดงเป็นหลัก  ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวัง 
     3.2 จัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
     3.3 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.4 การใช้สื่อ DLTV ในโรงเรียน 
                           1) โรงเรียนขนาดเล็ก ใช้สื่อ DLTV ตามศักยภาพของสถานศึกษา  
                           2) ก าหนดแผนการสอน  พัฒนาแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ออกแบบแผนการเรียนรู้  
เน้นตัวชี้วัด/มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน   
        3) ครูต้นทางสอนตรงวิชาเอก ผ่านการอบรมและพัฒนา มีช่องทางเลือก 15 ช่อง 
(ก่อน/หลัง) สัญญาน ใช้ Internet ได ้
        4) คลังสื่อการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ แผนการเรียนรู้ การวัดผล 
     3.5 การใช้สื่อ และเทคโนโลยี ระบบ TECS4 ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอน 
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วิสัยทัศน์ : Vision 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรที่สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล1  บนพื้นฐานความเป็นไทย2  
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ : Mission 
1. ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้ประชากรว ัยเร ียนทุกคน ได ้ร ับการศ ึกษาอย ่างท ั่วถ ึง 

และมีคุณภาพ 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม 
4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ : Goal 
           1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 
                    3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็น 
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และการสร้างเครือข่าย  

ค่านิยม : Values 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 

กลยุทธ์ : strategy 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ได้ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น  
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    กลยุทธ์ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
              กลย ุทธ์2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              กลยุทธ์ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              กลยุทธ ์ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                            เหลื่อมล้ าทางการศึกษา        
               กลยุทธ์ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

     อัตลักษณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  
“ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน” 
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คุณลกัษณะบุคลากร สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 2 

                                                  ข้อปฏิบัติ 10 ประการ 
   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
 
 จัดบรรยากาศในส านักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน” โดยยึดหลัก 5 ส 
 ท างานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา  
 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยค านึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิด 

                และประสานประโยชน์ 
 กล้าคิด พูด ท าในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความเข้าใจงานและท างานอย่างเป็นระบบ  

                โดยยึดระเบียบ  กฎหมาย 
 มีความอดทน  อดกลั้น และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่หน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง 
 สามัคคีท างานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน และร่วมกิจกรรมที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2   
     รับผิดชอบ 
 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ดี 
 
 
 

  
 
 
        บุคลากรทุกคนต้องมี (Must) A – C – I – O –  T  ซึ่งได้แก่  
        A  (Achievement Orientation) - รักงาน : มีความมุ่งม่ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
        C  (Customer Service Orientation) - รักบริการ : ให้บริการครูและบุคคลที่มาติดต่ออย่างดีที่สุด    
         I  (Integrity) - รักคุณธรรม : มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์โปร่งใส  
        O  (Organizational Commitment) - รักองค์กร : จงรักภักดีต่อองค์กร  
        T  (Teamwork and Cooperation) - รักทีมงาน : ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 นโยบายบริหารสถานศึกษา 
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
1. นักเรียนมีความสุข 
2. ผู้บริหารและครูดูดี 
3. ผู้ปกครองพึงพอใจ 
4. โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่ามอง 
 

ด้านนักเรียน    มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
      คุณลักษณะภายนอก 

1. บุคลิกภาพดี 
2. สุขภาพสมบูรณ์ 
3. สุภาพเรียบร้อยแต่งกายสะอาด 

     คุณลักษณะภายใน 
1. มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. มีความสามารถและมีความพึงพอใจในการแข่งขันทางวิชาการ 
3. เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตได้ 
 

 ด้านคร ู   เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
      คณุลักษณะภายนอก 

1. สุภาพเรียบร้อยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนได้ 
2. มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าท า 
3. บุคลิกภาพดี แต่งกายดี 

      คุณลักษณะภายใน 
1. มีความสามารถน าความรู้สู่ผู้เรียนได้ดี 
2. มีทักษะในการสอนหลากหลาย 
3. มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 

  ด้านผู้บริหาร    เป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     คุณลักษณะภายนอก 

1. สุขภาพกาย และใจเข้มแข็ง 
2. กิริยา วาจา มีมนุษย์สัมพันธ์ 
3. แต่งกายดี 

     คุณลักษณะภายใน 
1. มีความรู้ เทคนิคในการบริหาร 
2. มีภาวะเป็นผู้น า และสามารถใช้ภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
3. มีความสามารถในการสร้างทิศทางของงาน 
4. สามารถรับนโยบายของผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติได้ 
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 ด้านโรงเรียน    เป็นโรงเรียนที่ดีน่าดู น่าอยู่ น่ามอง ดังนี้ 
1. สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. มีความปลอดภัย และปลอดอบายมุข 
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย 
4. ห้องเรียนมีบรรยากาศสะอาด เอื้อต่อการเรียนการสอน 
5. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกด้าน ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ัน และพร้อมให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม 
 

ด้านผู้ปกครอง   มีลักษณะ ดังนี้ 
1. รับทราบในการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน 
2. สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะต่อนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
3. ให้ความร่วมมืออย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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บทท่ี 3 
การก ากับติดตามประเมินตามตัวช้ีวัด 

   

 

   
   

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ 
โดยใช้แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การด าเนินงาน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 2  
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 

    การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น 
หลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายมี 3 ตัวบ่งชี้ 
 

    การบริหารจัดการที่ดี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายจังหวัด และเร่งรัดการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ การน าองค์การที่ดี มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ภาระงาน 4 งาน อย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลสารสนเทศระบบ
แผนงานโครงการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการศึกษา มีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกท่ีหลากหลายและสร้าง
เครือข่าย รวมทั้งน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและผลที่เกิด
ขึ้นกับส่วนราชการและบุคคลที่เก่ียวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
    1. มีการบริหารจัดการ การควบคุม การปฏิบัติภารกิจของบุคลากรในสังกัดเป็นไปตาม
ครรลองธรรม ระเบียบ กฎหมาย สอดคล้องกับบริบทขององค์การ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
เกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด  
และสามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       2. มีการจัดท าและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล  
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไปอย่าง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้งาน  

       3. ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของ
หน่วยเหนือเป็นเครื่องมือและกรอบในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไก 
ที่ส าคัญ ให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็น 
รายไตรมาส 
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          4. มีระบบ TECS4 V.1 เป็นศูนย์กลางในการท างาน และการเรียนรู้ ในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ผลงานของตนเอง และเสริมสร้างทักษะการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตลอดเวลา โดยมีเนื้อหา ข้อมูล ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้านรองรับการท างานของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสังกัด ในการบริหารจัดการศึกษา 

5. มีข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายโรงเรียน และหน่วยงาน 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและลดการใช้
กระดาษ ส่งผลให้บุคลากรทราบนโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร และมาตรฐานของ
สถานศึกษา เพราะผู้บริหารได้ถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ให้บุคลากรได้เข้าใจ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษา 
บรรลุเป้าหมาย 

         6. มีกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยมีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมของ กลุ่ม/หน่วย อย่าง
ต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรค ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ และเป็นข้อมูล 
ในการตัดสินใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมในปีต่อไป และสามารถใช้ข้อมูลที่สรุปผลเรียบร้อยแล้วไปใช้
ในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีกระบวนการพัฒนาคน 
พัฒนางาน เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์การ มีการ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ มีความ 
สามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด มีการบริหารองค์การที่มุ่งสร้าง 
บรรยากาศในการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ  
มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสู่เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการ โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังนี้ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาองค์กร และส่งเสริม
สนับสนุนในการใฝ่หาความรู้เพ่ือให้สามารถมีความคิด และเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนา 
ด้านสมรรถนะ ทักษะ กระบวนการท างานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากร
ในสังกัดมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่จะใฝ่หาความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง  
มีเทคโนโลยีและเครื่องมือใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาครบทุกคน  

  2. บุคลากรมีการพัฒนา จัดการความรู้  และประมวลความรู้มาเก็บไว้ในเว็บไซต์  
ทุกกลุ่มงานมีการวิเคราะห์ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย โดยการ PLC สามารถด าเนินงาน 
ตามนโยบายได้ประสบผลส าเร็จ บุคลากรได้รับองค์ความรู้ ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  3. มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้บุคลากรมีโอกาส 
ได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยระบบ TECS4 V.1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการ
ท างาน เป็นระบบที่รวบรวมผลการท างานที่เป็นแบบอย่างในทุกรูปแบบทั้งภายนอกและภายในองค์กร  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา มีป้ายแนะน าแนวทาง ทิศทางและนโยบายการ
ท างานติดไว้ตามผนังอาคารส านักงาน ทุกคนในส านักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ห้องท างาน 
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เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการท างานมีห้อง
ถ่ายทอดสด ในรูปแบบห้องประชุมทางไกล เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของบุคลากรในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ผลงานดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่าง ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตามบริบทของโรงเรียน 
  4. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้น าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
องค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการอ่านการเขียนสูงขึ้น 
ครูน าสื่อการอ่านการเขียนที่ผลิตขึ้นไปใช้เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลการเขียนของ
นักเรียนมีผลการพัฒนาขึ้น ศึกษานิเทศก์ทุกคนน ากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้
เพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ภายในกลุ่ม พัฒนางานระหว่างกลุ่มงาน และภายในองค์กร 
 

  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการ 
จัดการศึกษา   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามภารกิจที่ก าหนดในกฎหมาย โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ รวมทั้งส่งเสริม
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามกรอบภาคกิจการกระจายอ านาจทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป และมีการ
ส่งส่งเสริมประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ด าเนินการและประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีรูปแบบ วิธีการที่สามารถตรวจสอบ 
และประเมินความส าเร็จได้ ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ส่งผลให้การบริหารงานด้านการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้สภาพภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล 
ก็สามารถบริหารได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวและทั่วถึง การบริหารงานภายใน เป็นระบบ ระเบียบ 
การปฏิบัติงานสามารถด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เขตคุณภาพการศึกษา 
ทั้ง 17 เขต ขับเคลื่อนภารกิจงานยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกโรงเรียนใน
เครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากกระบวนการ PLC และกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าให้
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด องค์คณะบคุคล ก.ต.ป.น. ได้ขับเคลื่อนและพัฒนางานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าให้การท างานมีคณะกลั่นกรองให้ความเห็น เสนอแนะ งานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าให้ข้อมูลผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในภารกิจ 4 ด้าน ตามสภาพจริง 
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการนิเทศ ประเมินผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล
มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการท างานอย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  3. ผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว มีการจัดตั้งเครือข่ายภายในเป็นกลุ่ม
โรงเรียน 17 กลุ่ม เรียกว่าเขตคุณภาพการศึกษา มีเครือข่ายภายนอกและภายในเข้ามาร่วมพัฒนาการ
การศึกษาและมีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนทรัพยากรและทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่
เดือดร้อยฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย 
จ ากัด บริษัท CP all บริษัทอายิโนโมะโต๊ะ ทุนเจ้าคุณโฮ้ ทุน ธ.เจริญ ฯลฯ 
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  4. มีการจัดตั้งเครือข่ายภายใน  คือ เขตคุณภาพการศึกษา จ านวน 17 เขตคุณภาพ 
จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมนาฎศิลป์ 
ชมรมดนตรีไทย ชมรมลีลาศ ชมรมแสงธรรมส่องทางธรรม ฯลฯ และมีเครือข่ายภายนอกเข้ามาสนับสนุน 
การจัดการศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานศิลปหัตถกรรม และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  

  การบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ 
 

  การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้มีกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการของสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการก ากับ ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย  
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งประสานส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่าง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
มีการปรับกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น (ประกอบด้วยภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ) มีการพัฒนาทักษะการ
คิด การอ่านและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีโดยให้โรงเรียนน ากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการในรายวิชา
พ้ืนฐาน 
   2. สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ครบทุกโรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   
มีการปรับกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ปรับเปลี่ยนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้รับ
การนิเทศ ติดตาม และข้อเสนอแนะแนวทาง ที่ถูกต้อง ท าให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีหลักสูตรท้องถิ่น  
   3. ครูต้นแบบได้รับการพัฒนาทักษะการสอน Active Learning และจัดท าแผนการ
สอนส่งให้ครูวิชาการ ครูผู้สอนมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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เป็นอย่างดี สถานศกึษาน าร่องได้มีการขยายผลสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนได้มีแหล่งสืบค้นในห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ ICT ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสามารถ 
   4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนา จัดหา สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ของสถานศึกษา 
มีศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีเครือข่ายให้บริการผ่านระบบออนไลน์ มีระบบ 
TECS4 รองรับสื่อที่ครูผลิต  

  5. ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามรูปแบบข้อสอบ 
และโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 มีตัวอย่างแบบทดสอบตามตัวชี้วัดสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพส าหรับน าไปใช้ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามฯ ตามแบบนิเทศฯ แนะน า
การประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย และให้น า
แบบทดสอบอัตนัยมาใช้ตามนโยบายฯ 

  6. มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และผลการประเมิน 
ภายนอกรอบสาม เพื่อไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้สนองนโยบาย 
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
โดยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการอ่านการเขียนสูงขึ้น 
ครูน าสื่อการอ่านการเขียนที่ผลิตขึ้นไปใช้เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการพัฒนาขึ้น ครู ผู้บริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนที่พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยนักเรียนที่ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครู ผู้บริหาร ทีส่่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทยมีผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

  8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จัดโครงการเกี่ยวกับ 
กิจกรรมทางลูกเสือ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดน้ าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติดเพ่ือป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกก าลังกาย
เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากโครงการ
จัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 จนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการเรียนอย่าง 
เต็มศักยภาพ  

  9.  การประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุน 
การจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สื่อการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21  บริษัทโตโยต้า 
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มอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด (เกตเวย์) มอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
และมอบทุนการศึกษาและนักเรียนในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน  
เครือข่ายทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนมีคุณภาพ และมีทักษะ 
ด้านวิชาการเพ่ิมขึ้นและมีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านกีฬา เครือข่ายทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพ และมีทักษะด้านวิชาการเพ่ิมขึ้นและมีความเป็นเลิศใน 
ด้านวิชาการ ด้านกีฬา การบริหารงานด้านการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีกระบวนการ 
วางแผนการใช้งบประมาณ การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ  
สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานด้านงบประมาณ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ  
โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ ดังนี้  

  1. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง 
กับภารกิจ นโยบาย ปัญหาความต้องการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพด้วย 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล 
ก าหนด และสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว  ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้กระบวนการบริหาร งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทะเบียนคุมแยกตามรหัส
งบประมาณ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่ามีเงินคงเหลือจ านวนเท่าไร เพียงพอส าหรับการบริหาร
จัดการได้หรือไม่ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ได้ทันตามก าหนด 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีระบบการควบคุม 
และบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ มีทะเบียนคุมใบงวดและใบจัดสรร มีการควบคุมการเบิก-จ่าย 
เป็นรายไตรมาส กลุ่มนโยบายและแผนได้ด าเนินการติดตามการเบิก-จ่าย และกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ตรวจสอบการเบิก-จ่าย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมข้อมูลการเบิก-จ่ายรายโครงการ 
และมีระบบ IMS ออนไลน์ ท างานบนระบบ TECS4v.1 เพ่ือรายงานผลการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
และเผยแพร่การใช้งบประมาณ ระบบสามารถเก็บข้อมูล และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
  4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ครอบคลุมภารกิจ ความเสี่ยงของหน่วย 
รับตรวจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้มีแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 32 
 

 

  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีกระบวนการวางแผน
อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ การสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้งอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น
และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศงานด้าน
บริหารงานบุคคล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีคุณภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนี้  

1. มีข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลัง โดยสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหาร 
อัตราก าลังคน เช่น การเกลี่ยอัตราก าลังฯ การจัดสรรอัตรา การย้าย การรับโอน และการบรรจุ 

2. มีการเกลี่ยอัตราก าลังฯ การจัดสรรอัตรา การย้าย การรับโอน และการบรรจุ  
น าอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปเกลี่ยให้กับสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลน
ครูได้ จ านวน 25 อัตรา น าอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่ว่างอยู่เดิมไปใช้ในการบรรจุครูผู้ช่วย (รอบแรก) 
จ านวน 50 อัตรา มีครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการของสถานศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอนที่
ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา บรรจุและแต่งตั้งต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย จ านวน 35 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาออกจากราชการ จ านวน 10 ราย 
มีข้าราชการครูได้รับการพิจารณาย้าย จ านวน 63 ราย บรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 ราย 
                     3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีแผนพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตาม
กระบวนการ ทุกคนเห็นคุณค่าในการพัฒนา สมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดท าผลงานทางวิชาการได้ถูกต้องตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีความ
พึงพอใจ มีขวัญก าลังใจและมีความสุขในการปฏิบัติงานส่งผลให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

                  4. มีคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีระบบการจัดการ เรื่อง ร้องเรียน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน  ประเภท 
และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่พบการกระท าผิดของบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

                                            การบริหารงานทั่วไป 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีกระบวนการ 
ที่ช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานอื่น ๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศการจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
และสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
                      1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท างานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว  ในการประสานงาน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอก
เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง ครูทุกคนมีความเข้าใจในการใช้งาน รู้ทันความเปลี่ยนแปลง  
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สามารถแก้ไขการท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ข้อมูลถึงผู้รับด้วยความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น 
และน าข้อมูลไปใช้ มีการพัฒนา ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี ตรงตามบริบทของกลุ่มงานและระบบ
สามารถเก็บข้อมูล และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้  
                      2. มีข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน เพ่ือใช้ในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลเด็กเข้าเรียนตามเขตบริการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ก าหนดและใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียน สามารถน าข้อมูลส ามะโนประชากร และแผนการ
รับนักเรียน จัดท าแผนการรับนักเรียนในการศึกษาต่อไปได้ 
                      3. มีการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม มีความสะอาด สวยงาม  
ร่มรื่น มีความม่ันคง แข็งแรงและปลอดภัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคนมีความมั่นใจ  
และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานที่ได้จัดวางไว้ มีระบบการจัดการอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาในสังกัด ชุมชนและ
หน่วยงานได้  บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดี 
ด้านการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมตามสุขลักษณะ และมีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เป็นระบบ 
ตรวจสอบได้ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ  
และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาในสังกัดมีต้นแบบในการด าเนินงานด้านการ 
ปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 
                      4. มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ ผู้มารับบริการ 
มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ และมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัดมีต้นแบบในการด าเนินงานด้านการปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม  
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม/หน่วย เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่วางไว้ และเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน น าผลการประเมินไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 
ทุกกลุ่มงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุกคน มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล มีการน าผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน มาใช้ 
ในการปรับปรุง พัฒนาทุกกลุ่มรับทราบผลการประเมิน และปฏิบัติตามตัวชี้วัดรวม ทั้งร่วมกันพัฒนา 
และหาแนวทางร่วมกันท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาต่อไป 
                      5. มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปญหา 
การด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร 
มีระบบการควบคุมภายในที่เกิดจากกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามแนวทาง  
และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางระเบียบไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  มีความเพียงพอ และ
สามารถสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการติดตามผล และปรับปรุง 
ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
                      6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ปฏิบัติงานมีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ บุคลากรในหน่วยงานทราบ         
ถึงหลักเกณฑ์และการด าเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ มีผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้าราชการครูได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีขวัญและก าลังใจใน
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การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด ได้รับการ
จัดสรรทุนการศึกษาบุตร  

                   7. มีโครงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง  
โดยก าหนดแผนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา บริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการสร้างโดมอเนกประสงค์  
สร้างห้องสมุด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา อาคารอเนกประสงค์ เงินงบประมาณเป็นต้น 
   การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และน านโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาเป็นกลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
เพ่ีอน าผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลส าเร็จ โดยมีแผนการนิเทศ ติดตาม มีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในภารกิจ 4 ด้าน ตามสภาพจริง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไข
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการนิเทศ 
ประเมินผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรูปแบบ แผนนิเทศ ติดตามที่ผ่านการกลั่นกรอง รวมทั้ง
เครื่องมือการนิเทศ ติดตามที่ตรงตามความต้องการงานพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน
มีการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ที่ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ 
 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  

  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดขึ้นกับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน   
6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีผลการด าเนินงาน 
ที่บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามบทบาท และความรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยงานใน
ส านักงานและประสบความส าเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ 
  1. การนิเทศตามมิติคุณภาพ 4 มิติ 
   มิติที่ 1 ค้นหาพ้ืนที่คุณภาพ หมายถึง การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ระดับชาติทุกชั้นของสถานศึกษาเทียบกับระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกลุ่มโรงเรียนตามเกณฑ์และ 
ก าหนดวิธีการติดตามผลที่เหมาะสม 
   มิติที่ 2 เปลี่ยนความคิด หมายถึง การสะท้อนข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ 
เปลี่ยนความคิดของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน วัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนข้อมูลผลการทดสอบ
ระดับชาติและสร้างแรงจูงใจใหม่ในการพัฒนาการสอน การบริหารจัดการและการนิเทศ 
   มิติที่ 3 ค้นหาจุดพัฒนา หมายถึง การวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้จากผลการทดสอบระดับชาติ วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหามาตรฐานการเรียนรู้และสาระ 
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การเรียนรู้ที่อยู่ในระดับดีมาก ดี ปรับปรุงและปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นและจุดด้อยของการ
จัดการเรียนการสอน 
   มิติที่ 4 ร่วมพัฒนาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC หมายถึง การใช้ความร่วมมือ
ของบุคลากรทางวิชาชีพต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยผ่านกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ  
  จากการนิเทศตามมิติคุณภาพ 4 มิติ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น จากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระ และเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระสูงขึ้นร้อยละ 3.77 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงมีการพัฒนาต่อยอดโดยการวางแผนและอยู่ระหว่างน าผลการ
ด าเนินงานมาจัดท าเครื่องมือในการพัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือสอบถามข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 149 โรงเรียน เพื่อหาเหตุผล แนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไป 
  2. ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้สร้างแนวทาง
ในการเข้าไปดูแล ช่วยเหลือโรงเรียนในด้าน ICT ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา “ESPG 14”  ที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย  
มีแหล่งเรียนรู้ สื่อต ารา ที่มีคุณภาพ เข้าถึงทุกโอกาส พัฒนาผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
เรื่องมีงานท า มีศักยภาพทักษะวิชาการเพ่ือการแข่งขัน สร้างความเสมอภาค สร้างศักยภาพผู้เรียน  
มีจิตส านึกในวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญ 
ในต าแหน่ง มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่าย 
การจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปสู่กระบวนการความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยการจัดท าและพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
ในรูปแบบ War room TECS มีระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 1 
ระบบ เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตระหนักถึง
ความส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จึงก าหนดรูปแบบ
โรงเรียนขนาดเล็กไว้ 8 รูปแบบ  คือ 1. โรงเรียนต้นแบบ 2. สอนแบบคละชั้น 3. รวมชั้นหรือรวมช่วงชั้น 
4. สอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน 5. โรงเรียนคู่ขนาน 6. สอนตามปกติ 8 กลุ่มสาระ  
สอนกิจกรรมเสริมโดยใช้ DLTV ) 7. ใช้สื่อการเรียนการสอน 8. การควบรวมและยุบเลิก และส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งและได้รูปแบบเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ในการจัดรูปแบบไดป้ระชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและจัดท า PLC แบ่งเป็น 3 รุ่น 
พร้อมทั้งมีการก ากับ ติดตามสู่เป้าหมาย ดังนี้  

1) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 50 คนลงมา จ านวน 14 โรงเรียน 
2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 60 คนลงมา จ านวน 23 โรงเรียน 

       3) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา จ านวน 59 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นและบริบทของโรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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  4. เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ตระหนัก 

ถึงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้าน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และด้านปัญหาสังคม รวมทั้งความสามารถของนักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยและด้านปัญหาสังคมให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ จึงได้ก าหนดกรอบการเสริมสร้างทักษะชีวิต และความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ในการใช้ทักษะชีวิต โดยการจัดท าคู่มือการอบรม 
“หลักสูตรอบรมนักเรียนแกนน าปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน” เพ่ือเป็นแนว
ทางการจัดอบรมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ สร้าง
ภมูิคุ้มกันทางสังคม และความปลอดภัยของนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าปลอดยาเสพติด 
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จ านวน 2 รุ่น โดยมีนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม  
จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนน าปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 
นักเรียนแกนน าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอพนมสารคาม 
และรุ่นที่ 2 นักเรียนแกนน าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อ าเภอท่าตะเกียบ จัดกิจกรรมอบรมขยายผลสถานศึกษาปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็ก 
และเยาวชน 17 เขตคุณภาพการศึกษา โดยขยายผลกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมโครงการ 
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและลูกเสือจราจร ส่งผลให้นักเรียน 
ในสังกัดมีทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการเกิด
อุบัติภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  5. โครงการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (One Stop 
Service) 

นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2          ส า
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา โดยสนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 149 โรง ครอบคลุมพื้นที่ 7  
อ าเภอ คือ อ าเภอพนมสารคาม  อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอบางคล้า อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอราชสาส์น และอ าเภอคลองเขื่อน ซึ่งท้องที่อ าเภอต่าง ๆ ที่โรงเรียนในสังกัดตั้งอยู่ บางแห่งเป็น
ท้องที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ การติดต่อสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่ กับโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความล าบาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงได้วางมาตรการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ประมาณ 2,800 คน สามารถเบิกเงินสวัสดิการ ได้อย่างรวดเร็ว  
ตามความต้องการและช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการเงิน การครองชีพของบุคลากรได้ระดับหนึ่ง  
ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีขึ้น 
   สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบปัจจุบัน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

  ระดับปฐมวัย 
สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จ านวน  149  แห่ง  

ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ านวน  149  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100    ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR) ในเวลาที่ก าหนด จ านวน  149  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานต้น
สังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป จ านวน  149  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ  100  จ าแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 
  -ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน 27 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 18.12 
  -ระดับดีเลิศ  จ านวน 53 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 35.57 
  -ระดับดี   จ านวน 69 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 46.31 
  -ระดับปานกลาง  จ านวน   - แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   - 
  -ระดับก าลังพัฒนา จ านวน   - แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   - 
   

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 149 แห่ง 
ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ านวน 149 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาที่ก าหนด จ านวน 149 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาที่
ก าหนด โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป จ านวน 149 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  จ าแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 
  -ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน 18 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 12.08 
  -ระดับดีเลิศ  จ านวน 34 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 22.82 
  -ระดับดี   จ านวน 97 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 65.10 
  -ระดับปานกลาง  จ านวน   - แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   - 
  -ระดับก าลังพัฒนา จ านวน   - แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   - 
  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้มีการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดให้พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย ผลการทดสอบ
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ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญและสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
 

ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้านในระดับดี 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนปกติท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
คุณภาพระดับ 3 (คน) 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 194 194 100 194 100 194 100 194 100 
อนุบาล 2 3,026 3,026 100 3,026 100 3026 100 3026 100 
อนุบาล 3 3,441 3,441 100 3441 100 3441 100 3441 100 

รวม 6,661 6,661 100 6661 100 6661 100 6661 100 
หมายเหตุ  ข้อมูลมาจากระบบ EMIS ปีการศึกษา 2561 
 
  2. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
 

ตารางที่ 12 แสดงคะแนนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างปีการศึกษา  

2560 และ 2561 
จ าแนกตามทักษะที่ประเมินและปีการศึกษา 

ทักษะที่
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

ระดับประเท
ศ 

ปีการศึกษา 
2561 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับเขตพื้นที่ 

ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ผลการทดสอบ NT 
ของ สพท. 

กับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

ด้านภาษา 53.18 49.35 51.60 52.10 +0.50 -1.08 
ด้าน

ค านวณ 
47.19 37.35 37.54 45.60 +8.06 -1.59 

ด้านเหตุผล 48.07 51.10 44.01 45.68 +1.67 -2.39 
รวม 49.48 45.93 44.39 47.79 +3.40 -1.69 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National  
Educational Test : O-NET)  

ตาราง 13 แสดงผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
 
 
 

ตารางที่ 14 แสดงผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการพัฒนา O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

วิชา 
ระดับ 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ สพป.ฉช2 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 46.58 55.90 +9.32 45.29 54.61 +9.32 44.96 54.85 +9.89 
ภาษาอังกฤษ 36.34 39.24 +2.90 32.73 35.47 +2.74 31.99 35.28 +3.29 
คณิตศาสตร์ 37.12 37.50 +0.38 35.55 35.65 +0.10 34.89 35.89 +1.00 
วิทยาศาสตร์ 39.12 39.93 +0.81 38.13 38.83 +0.70 37.46 38.38 +0.92 
เฉลี่ย 4 สาระ 39.79 43.14 +3.35 37.93 41.14 +3.21 37.33 41.10 +3.77 

ผลการพัฒนา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

วิชา 
ระดับ 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ สพป.ฉช2 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 48.29 54.42 +6.13 48.77 55.04 +6.27 43.68 48.28 +4.60 
ภาษาอังกฤษ 30.45 29.25 -1.20 30.14 29.10 -1.04 26.57 25.62 -0.95 
คณิตศาสตร์ 26.30 30.04 +3.74 26.55 30.28 +3.73 20.15 24.40 +4.25 
วิทยาศาสตร์ 32.28 36.10 +3.82 32.47 36.43 +3.96 29.84 32.61 +2.77 
เฉลี่ย 4 สาระ 34.33 37.45 +3.12 34.48 37.71 +3.33 30.06 32.72 +2.66 
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  4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

จ านวนผู้เรียน
ชั้น ป.6 
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ชั้น ป.6 

ที่จบหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 

จ านวนผู้เรียน
ชั้น ป.6 

ที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะฯ 
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ระดับดี ระดับดีเยี่ยม 

2936 2936 91 1251 1573 2825 
 

96.22 
 

 
 

ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

จ านวนผู้เรียน
ชั้น ม. 3 
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ชั้น ม.3 

ที่จบหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 

จ านวนผู้เรียน
ชั้น ม.3 

ที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะฯ 
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ระดับดี ระดับดีเยี่ยม 

 
1021 

 
1021 27 495 474 957 93.73 
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  5. การปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
จ านวน

สถานศึกษา(แห่ง) 
ร้อยละ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา 149 100 
2. การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

149 100 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักชองชาติฯ 

149 100 

 
 

6. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ตารางที่ 18 แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามผลการประเมิน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 

 
ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2,936 299 1,185 1,396 87.91 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,021 89 300 618 89.91 

รวม 3,957 388 1,485 2,014  

ร้อยละ  9.81 37.53 50.9 88.43 
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7. ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางที่ 19 แสดงจ านวนนักเรียนและรูปแบบหรือลักษณะการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้มีผู้เรียนมีทักษะ 
ด้าน Digital Literacy 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน (คน) รูปแบบหรือ
ลักษณะการ
จัดการเรียนรู้
เพ่ือให้มีทักษะ 

Digital Literacy 

ทั้งหมด ได้รับการเรียนรู้ 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

ในการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3,545 3,545 3,545 มีการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้
กิจกรรมชุมนุม

และการเรียนการ
สอนรายวิชา

คอมพิวเตอร์และ
วิชาวิทยาการ

ค านวณ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3,314 3,314 3,314 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3,071 3,071 3,071 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3,097 3,097 3,097 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3,119 3,119 3,119 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,172 3,172 3,172 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,220 1,220 1,220 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1,224 1,224 1,224 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,174 1,174 1,174 

รวม 22,936 22,936 22,936  
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 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
  ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
 
  1. จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   

ตารางที่ 20 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2555 เข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 

จ านวน
ประชากรวัย
เรียนตาม  
ทร. 14 

เกิดปี พ.ศ. 
2555 
(คน) 

 

เข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปี

ที่1 
(คน) 

เข้าเรียนสังกัด 
สพฐ. 
(คน) 

เอกชน 
(คน) 

อปท. 
(คน) 

ตชด. 
(คน) 

    สศศ. 
(คน) 

อ่ืนๆ  
(จัด

การศึกษา
โดย

ครอบครัว/
เรียน

ต่างประเทศ 
2,294 2294 1,730 415 86 55 1 7 

   
2. อัตราการออกกลางคันลดลง 

 
ตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา2560 และ 2561 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
+เพิ่มขึ้น/ 

-ลดลง  
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน 
ต้นปี 
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จ านวน
ผู้เรียน 
ต้นป ี
(คน) 

ผู้เรียน 
ออกกลางคัน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 - ป.6 18,796 13 0.069 18,925 26 0.137 +0.068 
ม.1 - ม.3 3,735 4 0.107 3,677 9 0.245 +0.138 
ม.4 - ม.6 - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 22,531 17 0.176 22,602 35 0.382 +0.206 
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  3. อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตารางที่ 22 ข้อมูลนักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากสถานศึกษาในสังกัด 
ปีการศึกษา 2561 มีอัตราการเรียนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2562 

จ านวน
สถานศึกษา 

จ านวน
นักเรียนที่
จบ ป.6 

ปีการศึกษา
2561 

จ านวนนักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม.1 ในปี
การศึกษา 2562 (คน) ร้อยละของ

นักเรยีนที่เรียน
ต่อชั้น ม.1 

จ านวนนักเรียน
ทีไ่ม่ได้เรียนต่อ
ในปีการศึกษา 
2562 (คน) 

สังกัด สพฐ. 
สังกัดอ่ืน รวม 

สพป. สศศ. 

 
149 

 

 
2,882 

 
2,617 

  
- 

 
265 

 
2,882 

 
100 

 
- 

 
ตารางที ่23 ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษา 

ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หรือเทียบเท่า     

จ านวน 
สถาน 
ศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

ที่จบ  
ม.3 

ปี 2561 
(คน) 

เรียนต่อ ม. ปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่ืน ๆ 

สามัญ อาชีพ เทียบเท่า 
ไม่ศึกษาต่อ  

ประกอบอาชีพ 
ไม่ศึกษาต่อ 

ไม่ประกอบดาชีพ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 
 

49 
 

 
   949 

 
406 

 
42.78 

 
418 

 
44.05 

 
55 

 
5.79 

 
62 

 
60.54 

 
8 

 
0.84 
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4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 
  4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความ
พิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

จ านวน
ทั้งหมด (คน) 

จัดท าแผน 
IEP (คน) 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามแผน 

จ านวน ร้อยละ 
1. บกพร่องทางการเห็น 6 6 6 100 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 6 6 6 100 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 84 84 84 100 
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
   หรือสุขภาพ 

22 22 22 100 

5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 477 477 477 100 
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 10 10 10 100 
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 31 31 31 100 
8. บุคคลออทิสติก 20 20 20 100 
9. บุคคลพิการซ้ าซ้อน 13 13 13 100 

รวม 669 669 669 100 
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  4.2 เด็กด้อยโอกาส 
ตารางที่ 25 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จ านวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 0 0 0 
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี 0 0 0 
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือเด็กก าพร้า 32 32 100 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 0 0 0 
5. เด็กเร่ร่อน 0 0 0 
6. เด็กท่ีได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ 0 0 0 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 7 7 100 
8. เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 1 1 100 
9. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ) (ข้อมูลจากDMCเด็กยากจน)  13,993 13,993 100 
10.  เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 4 4 100 

รวม 14,037 14,037 100 
 
  4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ตารางที่ 26 แสดงจ านวน และร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ผลรวมของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  และได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
และเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ าแนกตามประเภทของความสามารถพิเศษ  

(มหกรรมวิชาการครั้งที่ 68) 

ประเภท 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านผู้น า 0 0 0 
2. ด้านนักคิด 0 0 0 
3. ด้านสร้างสรรค์ 0 0 0 
4. ด้านนักวิชาการ 8 8 100 
5. ด้านนักคณิตศาสตร์ 18 18 100 
6. ด้านนักวิทยาศาสตร์ 1 1 100 
7. ด้านนักภาษา 0 0 0 
8. ด้านนักกีฬา 0 0 0 
9. ด้านนักดนตรี 0 0 0 
10. ด้านนักศิลปิน 0 0 0 

รวม 27 27 100 
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  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ตามเกณฑ์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยเป็นผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงาน
มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ หรือสมรรถนะประจ าสายงานเป็นแบบอย่างดีให้
ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม  
และแวดวงวิชาชีพ  
 

  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้มีความมุ่งม่ันในการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ
ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย ดังนี้ 
 

ตารางที่  29 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ช่วงระยะเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
ของส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับ

มากขึน้ไป  
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  129 - - 3 6 40 126 97.67 
2. ด้านบริหารงานบุคคล 108 - - 1 50 57 107 99.07 
3. ด้านงบประมาณ  126 - - 2 49 75 124 98.41 
4. ด้านบริหารทั่วไป 123 - - 1 27 95 122 99.18 

รวม 486 - - 7 212 267 478 98.76 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - 1.44 43.62 54.94   
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บทท่ี 4 
ประมวลผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

   

 

 

 

 

  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ความต้องการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 และให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่คุณธรรมที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 
 
 
  
  
 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบการวางแผน 
“แนวนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 

1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได ้
และขับเคลื่อนภาระกิจงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
2. บุคลากรในสังกัด  
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว้ได้ตามเป้าหมาย
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนภารกิจงาน
เป็นไปตามกรอบทิศทางเก่ียวกันของ 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

79,280  

2 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษา 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้รับการ
ตรวจติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามนโยบายยุทธศาสตร์
และมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-MES ได้ครบถ้วน
ทันตามก าหนดเวลา มีฐานข้อมูล 
ในการพัฒนาและบริหารจัด

94,733  

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีต่อไป 
3. หน่วยงานในสังกัดผู้เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบผลความก้าวหน้าการจัด  
การศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา  
เขต 2 และน าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

3 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย
ของหน่วยงานหลักเพ่ือน าไปพัฒนา
กระบวนการบริหาร และการจัด  
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้สอดคล้องและรองรับภารกิจหลัก 
2. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติภารกิจ 
ได้สอดคล้องและรองรับภารกิจหลัก 

170,690  

4 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน 
และภายนอกองค์กร และจัดท า
วารสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์  
2. สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
3. จัดท า OBEC LINE ในการส่ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปตาม
ช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
4. เชื่อมโยงการสื่อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

41,956  

5 การจัดจ้างลูกชั่วคราวปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 8 ราย 
และจ้างเหมาปฏิบัติงาน 5 ราย 
 เพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

1,404,063  
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เขต 2 ท าให้ภารกิจงานในแต่ละกลุ่ม
ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย 

6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน
ทางวิชาการท่ีเป็นเลิศ 

1. บุคลากรในสังกัดมีความตระหนัก
ในทิศทางการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และเรียนรู้การบริหาร
จัดการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. บุคลากรไดร้ับความรู้และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
งานในหน้าที่ของตนได้ 
3. บุคลากรมปีระสิทธิภาพและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ผลงาน 
ทางวิชาการท่ีเป็นเลิศและประสบ
ความส าเร็จ มีแนวทางในการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนและการท า
ผลงานทางวิชาการ 

73,560  

7 การบริหารจัดการศึกษาของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 2  

1. บุคลากรมีความตระหนักในทิศ
ทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความรู้และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการ 
เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
สามารถถ่ายทอดผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จ 
4. ผลการประเมินตามมาตรฐาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
5. บุคลากรในสังกัดสามารถน า
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จถ่ายทอดสู่
สาธารณและเป็นแบบอย่างที่ดี 

50,000  

8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 

1. บุคลากรในสังกัดมีความสุข 
ในการท างาน มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความ
เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อกัน 
 

182,530  
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9 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมภิบาลในสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต) 

1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีผล
คะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งในในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
-ปีงบประมาณ 2562  
อยู่ในระดับที่ 137 คะแนน 84.82  
ระดับ B  
-ปีงบประมาณ 2561  
อยู่ในระดับที่ 165 คะแนน 80.26 
ระดับ B 
-ปีงบประมาณ 2562  
เพ่ิมจาก ปีงบประมาณ 2561 
คะแนนเพ่ิม 4.56 คะแนน 
2. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลเสีย ผลกระทบที่เกิดจาก
การทุจริตทั้งต่อตนเอง ชุมชน  
และประเทศ ก่อให้เกิดความคิด 
สร้างสร้างสรรค์ และเกิดจิตอาสา 
อยากเข้ามาท างานเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม  
3. บุคลากรมีจิตใจอ่อนโยนในการ
ปฏิบัติงาน สู่คุณลักษณะ 5 ประการ 
ความโปร่งใส่ วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 

119,626  

10 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (กิจกรรม 
โรงเรียนสุจริต) 

1. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรม หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาได้ มีความตระหนัก 
และเข้าใจกิจกรรมหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาได้ 

221,000  
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3. นักเรียนมีความรู้ทักษะและเจต
คติท่ีดีต่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

11 ชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ได้น้อมน า
พระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือทุกโรงเรียน 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ
ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฯ สร้าง 
สัมพันธภาพที่ดี มีจิตอาสาและการ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. ลูกเสือได้รับการพัฒนา  
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
4. กิจการลูกเสือได้มีการเผยแพร่
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

220,600  

 
 
 
 
การบริหารงานด้านวิชาการ 
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1 แข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 
มุ่งสู่การแข่งขันกีฬาระดับภาค 

1. นักเรียนสนใจการออก 
ก าลังกาย มากข้ึน  
2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
ห่างไกลยาเสพติดมีน้ าใจนักกีฬา  

51,120  

2 มหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 

1. ครูและนักเรียนของทุกโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561  
2. มีผลการประกวดและแข่งขัน 
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
จ านวน 237 กิจกรรม 

27,090  

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

1. นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3  
ปีการศึกษา 2561 เกดิความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การสอบมากข้ึน และคุ้นเคยกับ
รูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของ
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561  
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ได้พัฒนาด้านการอ่านภาษาไทย 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประเมินด้านการอ่านออก 
ของผู้เรียน (RT)  
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2  
ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน 
5. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3  การอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-3 
การเรียนของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4  
ป.5 และ ม.1, ม.2 
6. มีผลการด าเนินการสอบ 
 

30,684  

4 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National  
Test : NT) 

1. สถานศึกษา และ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีแบบทดสอบ
ส าหรับวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและวัดสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการ 
การด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม เชื่อถือได้ 
2. สามารถส่งผลการประเมินให้
โรงเรียนได้ทันตามก าหนดเวลา 

135,726  
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5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
ของผู้เรียนชั้น ป.2, 4, 5 และ ม.1, 2 
ปีการศึกษา 2561 

1. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มี
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน ที่ได้มาตรฐานในการ
สอบปลายปี ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551
ผู้เรียนชั้น ป.2, 4, 5 และ  
ชั้น ม.1, 2 ปีการศึกษา 2561  
ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
และสังกัดอ่ืนที่เกี่ยวข้องทุกคน 
ทุกสังกัดได้รับการประเมิน 
2. การด าเนินการจัดสอบเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และยุติธรรม 

411,810  

6 รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  

1. ผู้บริหารไดส้่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทย  
2. ครูและนักเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ 
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. นักเรียนมีความสามารถ 
ด้านทักษะภาษาไทย ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหาร 
และครูผู้สอนภาษาไทย  

4,840  

7 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

1. จัดสรรงบประมาณให้เขตคุณภาพ 
การศึกษา จ านวน 17 เขตคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่าน 
การเขียนของนักเรียนชั้น ป.4  
ปีการศึกษา 2562 โดยให้เขต
คุณภาพการศึกษาด าเนินการพัฒนา
นักเรียนที่มีผลการอ่านนักเรียน 
ชั้น ป.3 เดิมปีการศึกษา 2561  
ที่มีผลการเขียนอยู่ในระดับปรับปรุง 
จ านวน 506 คน  

333,000  
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2. นักเรียนที่มีผลการเขียนอยู่ใน
ระดับปรับปรุง 506 คน ได้รับการ
พัฒนาโดยการเข้าค่ายวิชาการ 
ในแต่ละเขตคุณภาพการศึกษา  
ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์การ
เขียน จ านวน 458 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.50 อีก จ านวน 48 คน 
ยังคงอยู่ในระดับปรับปรุง  
คิดเป็นร้อยละ 9.49 

8 ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาวิชาการ  
และถอดบทเรียนที่เป็นเลิศ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 149 
โรงเรียน สามารถปรับเจตคติ 
และมีภาวะผู้น าเพ่ิมมากข้ึน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ พัฒนางานวิชาการ 
บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมมากข้ึน 
3. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  
และสถานศึกษามีต้นแบบที่เป็นเลิศ
เพ่ือเป็นแบบอย่างเพ่ิมมากข้ึน 

290,200  

9 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร 
จัดการของสถานศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน 
ที่มีผล O-net สูง จ านวน 6 โรงเรียน 
จ านวน นักเรียน 16 คน ๆ  
ละ 5,000 บาท 

80,000  

10 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ต้นแบบ จ านวน 6 โรงเรียนๆ ละ 
5,000 บาท เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 
2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม
การจัดซื้อสื่อและการน าไปใช้  
3. ทุกโรงเรียน มีสื่อและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

30,000  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

11 การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นิเทศติดตามและพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มี นักเรียนต่ ากว่า 50 คน
ลงมา จ านวน 14 โรงเรียน ให้
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นและบริบทของ
โรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
2. โรงเรียนขนาดเล็กได้ศึกษาดูงาน
จากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
และรับความรู้ ประสบการณ์ 
รูปแบบแนวคิด เทคนิคต่าง ๆ  
ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้
ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  
และมีเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

100,000  

12 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ที่เข้ารับการอบรม
ทางไกล ผ่านการอบรมทุคน   
2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 
สะเต็มศึกษาได้ 

80,050  

13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการค านวณ 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ วิชาวิทยาการค านวณ 
2. การจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
3. ครูได้น าผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 
4. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้  
มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการ
ค านวณ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
และต่อยอดในการเรียนรู้ได้ 

78,000 
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การบริหารงานด้านงบประมาณ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินของสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2. สถานศึกษาตามเป้าหมายได้รับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินทุกโรงเรียน 

6,600  

3 งบประจ า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ภารกิจงานต่างๆ ใน  สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 2  
1. ค่าอาหารท าการนอกเวลาปกติ 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 
3. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
5. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  
   เครื่องปรับอากาศ 
6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
7. คา่วัสดุส านักงาน 
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
9. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
     ก.ต.ป.น. 
11. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
13. ค่าสาธารณูปโภค 

1,500,000  

 
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1 ประชุมสัมมนาการปรับกระบวนทัศน์
การบริหารจัดการพัฒนาข้าราชการครู
สายงานการสอนสู่ครูมืออาชีพ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
 เขต 2 
 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ความก้าวหน้าในหน้าที่ สวัสดิการในการ
ท างานและพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
ที่จ าเป็นส าหรับครู ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. ครูมีอุดมการณ์ของความเป็นครู 
ตระหนักในหน้าที่และเกียรติศักดิ์ใน

283,785  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง พัฒนา
ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
   -ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง และสามัญ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น  
   -ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
   -ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนลูกเสือส ารอง  
ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน  
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปบูรณาการการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม  
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน  
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  
6. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับ ไปบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

167,500  

3 พัฒนาครูผู้สอนพลศึกษา จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาครู 
กีฬา จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ 6,500 บาท  
โดยมีเป้าหมายแห่งละไม่น้อยกว่า 50 คน 

19,500  

4 พัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ 
ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงาน
ให้เกิดความคล่องตัว มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว มีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถพัฒนา
งานให้เกิดผลดี ท าให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาลได้สูงขึ้น 
 

7,020  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

5 อบรมปฏิบัติการซักซ้อมความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรู้และแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถยื่นเอกสารการ
ขอรับบ านาญได้ถูกต้อง มีขวัญก าลังใจ 
ที่ดีข้ึน 
3. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพร้อม
สามารถบันทึกการขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ในระบบ e-filing และระบบ e-pension 
ได้อย่างถูกต้อง และเสร็จทันเวลา บุคลากร
ที่เกษียณอายุราชการสามารถได้รับบ านาญ
ต่อเนื่องจากเกษียณอายุราชการทันที 

50,120  

6 วันเกียรติยศ “วันที่ภาคภูมิใจ” 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจ มีความภาคภูมิใจ 
2. มีความสามัคคีในหมู่คณะ ด ารงไว้ 
ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

150,000  

7 การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ปฐมวัยผ่านระบบทางไกลโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าร่วมอบรม
จ านวน 25 คน ได้รับการอบรมครูผ่าน
ระบบทางไกลในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัย 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 105 คน ได้รับการอบรมครูผ่าน
ระบบทางไกลในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัย   
 
 
 
 
 
 
 

153,500  
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การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 จัดงานถวายราชสดุดี วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

1. ลูกเสือ เนตรนารีและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ร่วมพิธีถวาย
ราชสดุดี แสดงความร าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีความสามัคคี 
มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างได้  
มีความรู้ ในพิธีจัดงานวันวชิราวุธ 
2. ผู้ที่เข้าร่วมงานวันวชิราวุธได้
พัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบ  
3. ผู้ที่เข้าร่วมงานวันวชิราวุธ 
ได้ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ชุมชน โรงเรียน  

8,850  

2 การชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี  
รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ได้น้อมน า
พระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ 
ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฯ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี มีจิตอาสา 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. ลูกเสือได้รับการพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต  
และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
4. กิจการลูกเสือเผยแพร่ 
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

220,600  

3 คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เห็นคุณค่า
และรู้จักเสียสละเพ่ือฝึกอบรม
เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นคน
ดีในอนาคต มีใจรักในกิจการลูกเสือ 
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกิจการ
ลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีแรงจูงใจ 

7,650  



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืน ๆ   
และท าให้กิจการลูกเสือแพร่หลาย 
ในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง  

4 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตระหนัก
ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
และร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 
3. ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และน าความรู้ที่ได้รับไป
ขยายผลต่อในโรงเรียน 

392,000  

5 จัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวน
สนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
เนตรนารี  ร่วมพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนาม 
มีระเบียบ เข้าใจในพิธีทบทวน 
ค าปฏิญาณ และสวนสนาม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ลูกเสือ เนตรนารี ร าลึกถึงคุณงาม
ความดี ของพระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย 
3. ลูกเสือ เนตรนารี ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ การเสียสละ
และสนองนโยบายของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

40,000  

6 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน 
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียน 
ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าถึงการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
 

1,600  



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนรวม 

1. ครูผู้สอนท าสื่อ/นวัตกรรม 
มาพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม 
ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้ 
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
พิเศษได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

197,500  

8 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 
 

1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีร าลึก 
ถึงบูรพาจารย์ และมีขวัญ ก าลังใจ 
มีความสามัคคีในหมู่คณะ และ
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของวิชาชีพครู  
 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติในวิชาชีพครูและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

21,000  

9 นิเทศ ติดตามการพัฒนานักเรียนไทย
สุขภาพดี 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างครบถ้วน มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น และภาวะโภชนาการของ 
นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
2. โรงเรียนในสังกัด มีการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
3. นักเรียนได้รับประทานอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ ถูหลักโภชนาการ 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ 

11,320 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 63 

 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาโดยการมีส่วน ก.ต.ป.น. 

1. สพป.ฉะเชิงะเทรา เขต 2  มีการ
บริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. การบริหารจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่มีองค์คณะบุคคลตามกฎหมาย
เข้ามามีส่วนร่วมท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีรูปแบบและวิธีการ 
ที่สามารถตรวจสอบได้ 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. บุคคลในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ เป็นหลัก 
5. การบริหารจัดการศึกษาสามารถ
ตรวจสอบได้โดยองค์คณะบุคคล 
ตามกฎหมาย 
6. องค์คณะบุคคลฯ ได้เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาและการบริหาร
จัดการศึกษาซึ่งมีประโยชน์ในการ
น าไปบูรณาการ 

42,070  

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

1.ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการ
นิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของการ
เปิดภาคเรียน และมีความพร้อม 
ในในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งด้านหลักสูตรและแผนการเรียน
การสอน รวมถึงอาคารสถานที่ 
2. ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระสูงขึ้น 
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
มีการพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ 

100,000  

หมายเหตุ    หมายถึง  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

   หมายถึง งบด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น  
                                     จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 64 

 

 
 
 
 

 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง
นโยบาย 
ESPG 
14 

หมาย
เหตุ 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

นโยบาย 
ที่ 5 

1 แข่งขันกีฬานักเรียน”สพฐ.เกมส์” มุ่งสู่
การแข่งขันกีฬาระดับภาค      E (1) 

 

2 ชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีราชาภิเษกฯ      S (4) 

 

3 จัดงานถวายราชสดุดี วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6      S (4) 

 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ  
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2      E (1) 

 

5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      E (1) 

 

6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)      E (1) 

 

7 ชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก      S (4) 

 

8 คัดเลือกผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      P (2) 

 

9 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2562      E (1) 

 

10 จัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      S (4) 

 

11 ประกวดและแข่งขันกิจกรรมมหกรรม 
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนฯ      E (4) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 

 

  

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง
นโยบาย 
ESPG 
14 

หมาย
เหตุ 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

นโยบาย 
ที่ 5 

12 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      E (2) 

 

13 รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562      S (4) 

 

14 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย      E (2)  
15 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)      E (2) 
 

16 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
ปีการศึกษา 2561  

 
 
 
    E (2) 

 

17 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562      E (4) 

 

18 การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ปฐมวัยผ่านระบบทางไกลโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  

 
 
    P (2) 

 

19 การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

 
    S (1) 

 

20 ประชุมสัมมนาการปรับกระบวนทัศน์ 
การบริหารจัดการและพัฒนาข้าราชการ
ครูสายงานการสอนสู่ครูมืออาชีพ   

 
 
   P (2) 

 

21 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือส ารอง 
และสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น    

 
   P (2) 

 

22 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่  
ชั้นความรู้ชั้นสูง   

 
 
   P (2) 

 

23 การพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษา      P (2)  
24 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้ก ากับ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น   
 
   P (2) 

 

25 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 
2562   

 
 
   P (3) 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง
นโยบาย 
ESPG 
14 

หมาย
เหตุ 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

นโยบาย 
ที่ 5 

26 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณ   

 
   P (2) 

 

27 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน 
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2562    

 
  S (1) 

 

28 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เรียนรวม    

 
  S (2) 

 

29 พัฒนาระบบการวางแผน “แนวนโยบาย
สู่ภาคปฏิบัติ” ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562     

 
 
 G (2) 

 

30 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษา 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2     

 
 
 G (2) 

 

31 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2562      S (4)  
32 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2     
 
 P (2) 

 

33 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกองค์กร     

 
 
 P (1) 

 

34 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ก.ต.ป.น.     

 
 G (2) 

 

35 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา     

 
 G (2) 

 

36 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และในสถานศึกษา     

 
 
 S (2) 

 

37 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
ในโรงเรียน     

 
 
 

 
E (2) 

 

38 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
ของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
2562     

 
 
 G (2) 

 

39 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ 
ศึกษาของ สพป.เชิงเทรา เขต 2     

 
 P (2) 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง
นโยบาย 
ESPG 
14 

หมาย
เหตุ 

นโยบาย 
ที่ 1 

นโยบาย 
ที่ 2 

นโยบาย 
ที่ 3 

นโยบาย 
ที่ 4 

นโยบาย 
ที่ 5 

40 ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาวิชาการและ
ถอดบทเรียนที่เป็นเลิศ     

 
 P (1) 

 

41 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานทาง
วิชาการท่ีเป็นเลิศ     

 
 P (2) 

 

42 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ     

 
 P (1) 

 

43 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา     

 
 
 E (5) 

 

44 อบรมปฏิบัติการซักซ้อมความรู้  
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและวิธี
ปฏิบัติในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าที่ครบ
วาระเกษียณ ประจ าปี 2562     

 
 
 
 
 P (3) 

 

45 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2562     

 
 P (1) 

 

46 การพัฒนาหลักสูตรและนิเทศแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

 
 E (3) 

 

 
หมายเหตุ   
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

- นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                     มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
- นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 “ESPG 14”  
 

-มิติด้านการศึกษา (Education) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
2. ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ทุกโอกาส 
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4. พัฒนาผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ดิจิตัลเพื่อการศึกษาทุกช่วงวัยในการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการมีงานท า 
   และมีศักยภาพทักษะวิชาการเพ่ือการแข่งขันในเวทีสากล 

-มิติด้านการบริการที่เป็นเลิศ  Service Excellence 
1. เพ่ิมโอกาสผู้เรียนและการบริการทางการศึกษาให้ความเสมอภาคกับผู้เรียน 

เท่าเทียมกัน 
2. สร้างศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องและสนองความต้องการของภาคีเครือข่าย 

ชุมชนและผู้ปกครอง 
3. อัตราการรู้หนังสือเพ่ิมข้ึน และมีแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าการศึกษาค้นคว้า   
   การศึกษาและอาชีพ 
4. พัฒนาสถานศึกษาเป็นฐานให้มีจิตส านึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย    
   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายผลต่อสังคม ชุมชน 

 

-มิติด้านบุคลากรที่เป็นเลิศ (Persional Excellence) 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
   ในต าแหน่งอย่างมืออาชีพ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง เป็นก าลังส าคัญ 

                      ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
 

-มิติด้านหลักธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ (Governance Excellence) 
1. สร้างภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสและตรวจสอบ 

                       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 5 

บทสรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับ พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 2545, 2553 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับการ
พัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 โดยมี 3 มาตรฐานประกอบด้วย  
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  การด าเนินการดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ได้ตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีกระบวนการด าเนินการในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  2. ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน 
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นขอบต่อ ก.ต.ป.น. 
  6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา และสาธารณชน 
  7. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  8. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  9. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากร (HR)  
สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 



        แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  

            5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)                                                                   1.  ด้านบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) 

 

     พฤติกรรมของบุคลากรสพป.ฉช2 

 

 

 

 

 ด้านแนวคิดเชิงบวก ด้านหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 

ด้า 

                                                                                                             

                                                                                            

 

                                                                                              ด้านจิตส านึกศรัทธาความดี 
             4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)            3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)           2. ด้านแบบแผนความคิด (Mental Model)

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

(3SD) =5LO3PB 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปีงบประมาณ 2562  
ได้ขับเคลื่อนภารกิจตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ESPG14 ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยใช้
แผนงานโครงการและภารกิจหลัก 4 ด้าน ที่แสดงผลส าเร็จและตัวชี้วัด คาดหวังดังนี้  
  1. แผนการใช้จ่ายงบประจ า     
   จ านวน 13 โครงการ    งบประมาณ  จ านวน 15,000,000 บาท  
  2. แผนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   จ านวน 12 โครงการ    งบประมาณ  จ านวน   1,487,380 บาท 
  3. แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณ จ านวน     954,190 บาท 
  4. แผนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   จ านวน 7 โครงการ  งบประมาณ  จ านวน      375,035 บาท 
  5. แผนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
   จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณ  จ านวน       29,000 บาท 
  6. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   จ านวน 22 โครงการ  งบประมาณ จ านวน   2,207,576 บาท
   

                                 รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน    6,553,181 บาท 
 

 
 

ไตรมาส การด าเนินงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 

งบบุคลากร 15,670,892.00 7,555,083.88 48.21 
งบด าเนินงาน 24,609,375.00 9,285,211.67 37.73 
งบลงทุน 33,178,840.00 - - 
งบอุดหนุน 31,507,930.00 31,507,903 100 

ไตรมาสที่ 2 

งบบุคลากร 15,670,892.00 15,193,820.01 96.96 
งบด าเนินงาน 35,319,608.00 22,879,166.53 64.78 
งบลงทุน 74,560,640.00 13,530,600.00 18.15 
งบอุดหนุน 100,842,095.00 100,838,095.00 99.99 

ไตรมาสที่ 3 

งบบุคลากร 22,546,492.00 20,372,688.01 90.36 
งบด าเนินงาน 55,264,870.00 37,290,327.77 67.48 
งบลงทุน 83,062,780.00 29,551,820.88 35.58 
งบอุดหนุน 100,842,095.00 100,819,405.00 99.98 

ไตรมาสที่ 3 

งบบุคลากร 30,786,492.00 30,205,386.06 98.11 
งบด าเนินงาน 64,512,377.20 60,793,132.02 94.23 
งบลงทุน 82,709,662.80 40,405,336.10 48.85 
งบอุดหนุน 126,122,970.00 126,087,780.00 99.97 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 
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  การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
  การเตรียมการ 
  1) การวางแผน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  การด าเนินการ 
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้และมาตรฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจัดสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3) น าแบบสอบถาม ไปใช้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 
  4) น าเครื่องมือไปใช้ส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 70 คน 
  5) น าแบบสอบถามหาค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 
  6) จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 19 คน 
  7) สรุปผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและสรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม และเขียนรายงาน 
  การสรุป   
  1) วิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลดังต่อไปนี้  
                   1.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ในการตอบ 
                      2.  น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส  
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
                      3.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการ 
แจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 
                      4.  วิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation ) จ าแนกเป็นรายข้อรายด้านและรวมทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ของเบสต์ (Best, 1981, p. 195) ดังนี้ 
            คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
             คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
             คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
             คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
             คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึงมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 

แนวทางการวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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                    5.  แบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน าแบบสนทนากลุ่มที่ได้น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มท้ังหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และสรุปประเด็นโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
เกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เชิงระบบ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนทางความคิด  ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และพฤติกรรมการท างาน
ของบุคลากรโดยมีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  จิตส านึกศรัทธาความดี และมีแนวคิดเชิงบวก รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วน าเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล 
  2) สถิติเปรียบเทียบ 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยได้ใช้สถิติในการศึกษา ดังนี้ 
    1.  สถิติพ้ืนฐาน 
              1.1  ค่าร้อยละ (Percentage)  
                        1.2  ค่าเฉลี่ย (µ)   
                        1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 
                   2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
              2.1  ค่าความเท่ียงตามของเนื้อหา โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
              2.2  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์                       
                แอลฟา ของครอนบัค 
                     2.3  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่า Corrected Item  
          Total Correlation 
  3) สรุปผล 
   ผลการศึกษา พบว่าแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
จะได้แนวทาง 3Sd’ : 5LO3PB เมื่อ (3Sd = 3 Standard) คือ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  มาตรฐานที่ 2 การบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 5LO  
คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน(5 Learning Organization) ได้แก่ 1) ด้านบุคลรอบรู้ (Personal 
Mastery) 2) ด้านแบบแผนความคิด (Mental Model) 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)  
4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (System 
Thinking) 3PB คือ พฤติกรรมบุคลากร 3 ด้าน (3 Personal Behavior) ได้แก่ 1) ด้านหลักธรรม 
ในการด าเนินชีวิต 2) ด้านจิตส านึกศรัทธาความดี 3) ด้านแนวคิดเชิงบวก  ผลการศึกษาด้าน 
การบริหารงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือองค์กรมีการบริหารงานงบประมาณที่ดีมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือองค์กรมีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)  
โดยภาพรวมมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ   
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรมีการก าหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาและปรับปรุงผลงาน 
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ของบุคลากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง  และองค์กรมีการบริหารงานงบประมาณที่ดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือองค์กรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2) ด้านแบบแผนความคิด (Mental Model) โดยภาพรวมมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่ามีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ มีความสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรมีการให้อิสระทางด้านความคิด 
แก่บุคลากรโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ และมีการ
วางแผนในการท างาน โดยมีการปรึกษาหารือกันเป็นประจ า 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared 
Vision) โดยภาพรวมมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรมีการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้   เกิดการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ 
ของแต่ละบุคลากร มีการรับรู้และเข้าใจงานที่ท าแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงต าแหน่งงานโดยรวม 
ได้การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บุคคลภายนอกเข้าใจได้ถูกต้อง
และชัดเจนว่าในอนาคตองค์กรของท่านจะเป็นอย่างไร  4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม(Team 
learning)โดยภาพรวมมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมากทุกข้อ 
  4) บทสรุป  
   4.1) ภาพความส าเร็จ 3 ด้าน  
     -ด้านผู้เรียน 
     -ด้านผู้สอน 
     -ด้านสถานศึกษา 
   4.2) ภาคความส าเร็จ 3Sd 
     -มาตรฐานที่ 1 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
     -มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     -มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.3) ภาพความส าเร็จ 5LO 
     -ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
     -ด้านแบบแผนความคิด 
     -ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
     -ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
     -ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
   4.4) ภาพความส าเร็จ 3PB 
     -ด้านหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
     -ด้านจิตส านึกศรัทธาความดี 
     -ด้านแนวคิดเชิงบวก 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่สอดคล้องกับ 3Sd 5LO 3PB มีผลการศึกษาท่ีเป็นแนวทาง 
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนี้ 
 

3Sd (3 Standard) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 มาตรฐาน 
           มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 มาตรฐาน สรุปผลได้จากแบบสอบถาม           
ได้ดังนี้ 
             มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม           
ศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 การบริหารงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก พบว่า มีองค์กรมีการบริหารงาน
งบประมาณท่ีดีมากที่สุด รองลงมาคือ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและประชากรวัยเรียนใน                 
เขตพ้ืนที่บริการขององค์กร ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ องค์กรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ              
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    มาตรฐานที่ 1 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
            แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรสู่                   
ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีพัฒนา ปรับปรุงผลงาน                 
ของบุคลากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
อยู่เสมอ เช่น การจัดให้มีการอบรม ศึกษา ดูงาน การจัดสัมมนา น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน
การท างาน ให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการให้อิสระทางด้านความคิดแก่บุคลากร เพ่ือเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
อีกทางหนึ่ง มีการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของบุคลากรแต่ละคน                   
มีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
มีการสร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการร่วมกันท างานเป็นทีม          
มีการจัดกิจกรรมมีเวทีไว้ให้บุคลากรในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน            
มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีระบบสารสนเทศต่าง ๆ            
ที่ทันสมัย บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ             
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการสร้างระบบงาน บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการท างานเป็นทีม 
           มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่นั้น การเรียนรู้ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
มีความส าคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่ ซึ่งถ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มงาน ระหว่างบุคลากรด้วยกันแล้วก็ยิ่งจะท าให้การบริหาร                 
และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย เพราะการ                     
ที่บุคลากรมีความรอบรู้มากข้ึนจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้นด้วยความพร้อม                     
ของบุคลากรที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะท าให้องค์กรพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดประโยชน์  กับส านักงานเขตพ้ืนที่ได้
ทันท ีการสร้างสรรค์เชิงรุกของบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึน การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือมีสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันสมัย จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วย การที่บุคลากรมีการคิด พิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง หาข้อมูล           
เพ่ิมเติม ในการพัฒนางานของตนเองและของกลุ่มงานอยู่เสมอจะท าให้งานที่บุคลากรรับผิดชอบอยู่              
มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เมื่อมีสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่
ยากล าบากบุคคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน    
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ดี การที่บุคลากรท างานโดยมีการวางแผน การปรึกษาหารือ 
การท างาน โดยมีเหตุผลรองรับ การรับรู้และเข้าใจระบบงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สามารถบูรณาการท างานระหว่างกลุ่มงาน จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น การที่บุคลากรสร้าง
วิสัยทัศน์ ของตนเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การที่บุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบอกเล่าวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บุคคลภายใน
ได้รับรู้ การมุ่งมั่นตั้งใจ ความกระตือรือร้นของบุคลากรที่จะท าให้วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ส าเร็จ
ตามท่ีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ จะส่งผลถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรได้เช่นกัน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้น การเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ                   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ให้สูงขึ้น การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน การท างานอย่างมีข้ันตอน การล าดับ
ความส าคัญของงานว่างานใดควรท าก่อนหลัง การมองการท างานแบบภาพรวม  การเชื่อมโยงเหตุและ
ผลของปัญหาและการยืดหยุ่นในการท างาน มีส่วนในการท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลการบริหารและการ               
จัดการศึกษา การที่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีผลการบริหารและการจัดการศึกษา             
ที่ดีนั้น ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายจึงเป็น ส่วนส าคัญในผลสัมฤทธิผล
ที่จะเกิดขึ้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การท างานโดยยึดเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้การท างานมีทิศทางและน าไปสู่การมีสัมฤทธิผลที่ดี การร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรทุกคน การร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ทุกกลุ่มงานจะส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานโดยการยึดเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็มีผลต่อสัมฤทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดีด้วย ส่งผลต่อ Best Practices   
 

1. กลุ่มอ านวยการ 
การด าเนินงานโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 

ต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับ
มูลนิธิ  ยุวสถิรคุณ ในการพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ  
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ” เพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการยกระดับคุณธรรมทั้งระบบ  

107 
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ตามเปา้หมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ รองผู้อ านวยการฯ  ผู้อ านวยการกลุ่มฯ  
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ข้าราชการ ลูกจ้าง จ านวน  65  คน  โดยก าหนดเป็นนโยบายของ
องค์กรในการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม และบรรจุงานพัฒนาคุณธรรมไว้ในแผนงานขององค์กรเพ่ือ
กระตุ้นให้องค์กรเป็นองค์กรน่าอยู่ สร้างความสุขในส านักงานให้ความสุขแก่กันและกัน จะเป็นสถานที่ที่
น่าท างานมีความศรัทธาในคุณความดี เป้าหมายความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมจึง
มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท างานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพ่ือเผยแพร่คุณงามความดี
ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน มีความสุขในการประกอบอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
            1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กร
คุณธรรมที่ทุกคนในที่ท างานมีความสุข มองเห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
และมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
            2. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กร 
ที่มีความเข้มแข็ง ผลงานมีคุณภาพ และระบบงานมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่ยอมรับของสังคม 
             3. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เป็นองค์กร 
ที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  

โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือบุคลากรทุกคนในองค์กร จ านวนทั้งสิ้น 70 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพคือบุคลากรทุกคน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  เป็นองค์กรที่ทุกคนในที่ท างานร่วมกันสร้างความสุขขึ้นในที่ท างานให้ความสุขแก่กันและกัน  
เป็นสถานที่ท่ีน่าท างาน มีความร่วมมือในการแก้ไขฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกิดความศรัทธา 
ในความดี เป้าหมายความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมจึงมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนท างานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึนเพ่ือเผยแพร่คุณงามความดีให้แก่เพ่ือนร่วมงาน  
มีความสุขในการประกอบอาชีพ 
  ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม และประกาศเจตนารมณ์ 
2. กิจกรรมอบรมบุคลากรภายใต้อัตลักษณ์ ยิ้มไหว้ทักทายให้เกียรติกัน 
3. อบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4. กิจกรรมลดปริมาณขยะแบบครบวงจร 
5. กิจกรรมตั้งชมรมใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
6. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนา 

  จากการด าเนินงานทั้ง 6 กิจกรรม โดยรวมแล้วก่อให้เกิดกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 
เป็นกิจวัตร เพ่ือให้เป็นวิถึในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งเป็น
ข้อตกลงร่วมกันตามมติคณะกรรมการประเมินการวัดความพึงพอใจในการด าเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ภายใต้อัตลักษณ์ “ยิ้ม ไหว้ 
ให้เกียรติกัน” 

ด้านกายภาพ 
  1. ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนแต่งเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ 
  2. วันอังคารแต่งกายสุภาพ 
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  3. วันพุธแต่งกายสุภาพ (เฉพาะวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนแต่งกายสุภาพ หรือชุด
พละ (ออกก าลัง-กายทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน) 
  4. วันพฤหัสบดีแต่งกายสุภาพ 
  5. วันศุกร์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
      หมายเหตุ - การสวมกางเกงในสถานที่ราชการ (สตรี) ให้เป็นกางเกงสุภาพสีด า 
ควรคาดเข็มขัดหรือเอาชายเสื้อใส่ในกางเกง ไม่ควรปล่อยชาย 
            - การสวมรองเท้า  ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ 
  ด้านอาคารสถานที่ 
  1. ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยเฉพาะโต๊ะท างานของตนเอง 
  2. จัดกิจกรรม 5 ส ในกลุ่ม ทุก ๆ 6 เดือน 
  3. ลดปริมาณขยะโดยน าอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทาน งดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า  
ใช้กระดาษสองหน้า แยกขยะ กรณีซื้ออาหารที่มาขายในส านักงานฯ ให้น าจานส่วนตัวไปใส่อาหาร  
งดรับถุงพลาสติกท้ิงเศษอาหารใส่ถังเพ่ือท าน้ าหมักน ามารดต้นไม้ (ถังน้ าหมักอยู่หลังห้องน้ าข้างห้อง 
รวมใจ) เป็นต้น 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  คุณธรรม และจริยธรรมที่บุคลากรควรมีในการท างาน 
  1. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
  2. ความเสียสละในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  3. ความยุติธรรม ความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก 
  4. ความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  5. ความขยันและอดทนในการท างาน 
  6. ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
  7. การตรงต่อเวลา ไม่มาท างานสาย 
  8. ความสุจริต ไม่ท าให้ผู้ร่วมงานเดือดร้อน ไม่ท าตัวให้เป็นภาระต่อสังคม 
  ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนในสังกัด รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
อย่างไรก็ดีจากการประเมินผลการด าเนินงานอาจยังไม่ครบทั้ง 100% ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนอาจต้องใช้เวลา ซึ่งจะมีการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  อนึ่ง จากการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดชมรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 3 ชุมรม คือ ชมรมแอโรบิค ชมรมลีลาศ และชมรมแสงธรรม
ส่องทางธรรม โดยบุคลากรทุกคนต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ชมรม การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากติดเง่ือนไขเวลาและภาระงาน  
 

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                การด าเนินการตามโครงการ ONE STOP SERVICE โดยได้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร กับข้าราชการครู ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากเดิมที่เคยให้บริการวันจันทร์ วันพุธ 
เวลา 08.30-15.30 น. ได้ปรับเพิ่มการให้บริการเป็น 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.30-
15.30 น. และการให้บริการส าหรับผู้เบิกเงินสวัสดิการดังกล่าว ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ขอเบิกได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะเมื่อยื่นเอกสารการขอเบิกเงินสวัสดิการ ผู้ขอเบิกจะได้ 
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รับเงินทันที โดยไม่ต้องรอการวางฎีกาเบิกเงิน 
 ผลตอบรับจากผู้รับบริการ สังเกตได้จากการวางฎีกาเบิกเงินสวัสดิการ ประจ าเดือนลดลง
มากขึ้น เพราะจ านวนเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วางฎีกานั้นจะ
เป็นการเบิกชดใช้เงินทดรองราชการในการจ่ายเงินตามโครงการ ONE STOP SERVICE แสดงให้เห็นว่า 
โครงการ ONE STOP SERVICE สามารถให้บริการข้าราชการครู ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า
ได้อย่างทั่วถึง และช่วยแบ่งเบาภาระการครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินแก่บุคลากร
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้อย่างดียิ่ง 
 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 การด าเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานในเรื่องดาราศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และแนะน านักเรียนให้ได้รับความรู้
เบื้องต้นในเรื่องดาราศาสตร์ ทุกวันเราก็อยู่กับดาราศาสตร์ ตลอดเวลา ตั้งแต่วัน เดือน ปี เป็นต้น 
และให้นักเรียนได้สนใจว่าดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เอาเรื่องง่าย ๆ ได้อธิบายให้นักเรียนฟัง 
และคิดตาม หรือทดลองแบบง่าย ๆ ให้นักเรียนดูเมื่อนักเรียนเข้าใจก็จะสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืน 
หรือน้อง ๆ ในโรงเรียนได้  
  

4. กลุ่มนโยบายและแผน 
 การด าเนินโครงการก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปผลการด าเนินงานในทุก ๆ รอบปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก ากับติดตามและรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมของกลุ่ม/หน่วย อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส รายงานผลการ
ด าเนินโครงการและ สรุปผล เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ได้รับทราบ และจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  
 

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ตระหนัก 

ถึงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้าน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และด้านปัญหาสังคม รวมทั้งความสามารถของนักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยและด้านปัญหาสังคมให้มีทักษะในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จึงได้ก าหนดกรอบการเสริมสร้างทักษะชีวิต และความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ในการใช้ทักษะชีวิต โดยการจัดท าคู่มือ
การอบรม “หลักสูตรอบรมนักเรียนแกนน าปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน” เพ่ือ
เป็นแนวทางการจัดอบรมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และความปลอดภัยของนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าปลอดยา
เสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จ านวน 2 รุ่น โดยมีนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนน าปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จ านวน 2 
รุ่น รุ่นที่ 1 นักเรียนแกนน าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอ
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พนมสารคาม และรุ่นที่ 2 นักเรียนแกนน าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอท่าตะเกียบ จัดกิจกรรมอบรมขยายผลสถานศึกษาปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน 17 เขตคุณภาพการศึกษา โดยขยายผลกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมโครงการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและลูกเสือจราจร ส่งผลให้นักเรียน 
ในสังกัดมีทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการเกิด
อุบัติภัยทั้งภายและภายนอกสถานศึกษา 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินการ 
จัดท าโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปีของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, และ 2 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน โดยการก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการ 
จัดการศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป ท าให้นักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  
ในสังกัด และสังกัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้รับการประเมินผลการเรียนที่ได้มาตรฐาน การประเมินแบบ 
Assessment for Learning  คือการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขนักเรียนระหว่างทางว่าอ่อนด้อย
ตรงไหน เพื่อน าไปสู่การประเมินแบบ Assessment of Learning  คือการประเมินผลปลายที่เรียกว่า
การทดสอบระดับชาติ NT/O-NET การด าเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส่ และยุติธรรม 
 

7. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 การด าเนินการตามแนวทางในการป้องกันการท าผิดวินัย 7 ประการ กลุ่มกฎหมาย 
และคดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

        1. การสร้างเสริมวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรม ต้องท าควบคู่ 
กันไป เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมิให้หลงผิดเป็นชอบ  

2. การพัฒนาวินัยข้าราชการ ควรท าทั้งการเสริมสร้างและการป้องกัน มากกว่า 
ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วตามไปแก้ไข  

3. การก าหนดนโยบายให้ข้าราชการมีวินัย ต้องท าให้ครบ 3 กระบวนการ  
ตั้งแต่การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึก และการถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน  

4. มียุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัยอย่าง 
ชัดเจนและใช้กับทุกคน  

5. การสร้างหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาวินัยนั้น ให้ค านึงถึงวิธีการ 
ที่เหมาะสม การบรรยายหรือให้ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 
จะต้องใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบและสาระให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ข้าราชการบรรจุใหม่  
ระดับผู้ปฏิบัติ และระดับผู้บริหาร  และมีสาระ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม  และลักษณะภารกิจ 
เฉพาะขององค์กรด้วย  
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6. ในระดับองค์กรก าหนดให้การสร้างเสริมวินัยเป็นนโยบายขององค์กร โดยมี 
ข้อปฏิบัติไม่มากข้อ จ าได้ง่าย ไม่เปลี่ยนบ่อย มีการจัดท าระบบข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงานบุคคล 
ที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดการความรู้ให้เกิดอย่างทั่วถึงท้ังองค์กร มีการค้นหาต้นแบบ 
ให้เป็นตัวอย่างที่ดี และกรณีท่ีควรหลีกเลี่ยงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท าผิด รวมทั้งควรจัดท า
ประกาศแนวการลงโทษทางวินัยเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานโทษในทิศทางเดียวกัน 

7. พัฒนาให้ข้าราชการในหน่วยงานมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาบุคลากรให้ครบ 7 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว  
2) สร้างความตระหนักรู้บาปบุญคุณโทษ  
3) ไปดูแบบอยา่งที่ดีจากหน่วยอื่นเพ่ือรู้จักและสร้างคุณค่าของการกระท าดี   
4)  เมื่อมีรวมกันเป็นกลุ่มแล้วหน่วยงานควรมีข้อตกลงที่จะท าร่วมกัน  

เพ่ือให้เกิดเป็นปณิธานร่วมกัน  
5) มีการชื่นชมยกย่องว่าการกระท าใดเป็นการกระท าดี  
6) ให้โอกาสทุกคนได้แสดงผลงาน และ 
7) ข้าราชการที่ได้รับเกียรติหรือรางวัล จะระลึกอยู่เสมอและจะส่งผล 

ให้เกิดเป็นอุดมการณ์ไปตลอดชีวิต  
 

8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
 จัดท าโครงการสร้างห้องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
และการสื่อสาร War room TECS และ ระบบ BIG DATA เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท างาน 
ของทุกภาคส่วน คลอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ด้วยการพัฒนาประยุกต์ใช้ระบบ TECS ให้เกิดคุณภาพ 
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานและให้ความรู้ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และการสื่อสาร ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้รวดเร็วและตลอดเวลา 
 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 การด าเนินงานเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษาของ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวิธีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน เช่น การเงิน การบัญชี และพัสดุ
ของหน่วยรับตรวจแล้วจึงจัดท าแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง น าไปสู่การจัดท าเครื่องมือแบบต่าง ๆ 
ในการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการตรวจสอบ 
ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจได้ เมื่อด าเนินการตรวจสอบแล้วได้รายงานผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ  
สิ้นปีมีการสรุปผลการตรวจสอบเป็นภาพรวมของหน่วยรับตรวจและรายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 

 

 
 
 
 
 

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากการสนทนา
กลุ่ม ได้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

5LO (5 Learning Organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน 
หลักการและแนวทางการปฏิบัติองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

หลักการ แนวปฏิบัติองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้  
   (Personal Mastery)  

1) การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
2) การแบ่งปันความรู้ที่ได้รับด้วยการประชุมชี้แจง   
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุย ปรึกษาหารือ   
    ทางสื่อ Social ได้แก่  ทางกลุ่มไลน์, ผ่านทางเครือข่าย 
    ประชาสัมพันธ์  Facebook   
4) ศึกษาแหล่งความรู้ผ่านทางสื่อ Social และเอกสารวิชาการ 
5) ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ   
6) การเพ่ิมศักยภาพในสายงานและนอกสานงานของตนเอง   
7) การหาความรู้จาก Website 
8) การเปิดโลกทัศน์ทางความคิดและการปฏิบัติงานจากการ 
    ประชุมสัมมนา   
9) ศึกษาดูงานยังส านักงานเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี   
    เพ่ือน ามาพัฒนาปรับใช้ในองค์กรของตนเอง 

2. ด้านแบบแผนความคิด  
   (Mental Model) 

1) มีการประชุม  ปรึกษาหารือ 
2) การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
3) บุคลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมคิดร่วมท า  ร่วมพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ 
4) การเปิดโอกาสให้มีการยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
    ทุกฝ่ายบุคลากรได้มีการพัฒนาปรับปรุง  การให้บริการให้ทันสมัย   
5) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร 
    ในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
6) ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูลได้ทุกเวลา 

 3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
    (Shared Vision) 

1) การสร้างความตระหนักให้บุคลากรเชื่อว่าความส าเร็จของส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่ฯ 
2) มีแนวคิดในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวม 
   ขององค์กร 
3) มีการประชุม  พูดคุย  วางแผนและด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ 
    ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด 
4) บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความส าเร็จให้กับองค์กรโดย 

แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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หลักการ แนวปฏิบัติองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    ให้มีก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรจากการหลอมรวมวิสัยทัศน์ส่วน 
    บุคคลของบุคลากรในองค์กรเข้าด้วยกันกลายเป็นวิสัยทัศน์ของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ 
5) การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุผลส าเร็จ 
    ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด 

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
   (Team learning) 

1) บุคลากรมีการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละฝ่ายร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ 
    ปัญหาในการท างาน และพัฒนางานของแต่ละฝ่ายร่วมกันให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร 
2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
    การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
3) บุคลากรร่วมกันหาข้อสรุปในการอภิปรายและการปฏิบัติงาน 
    ร่วมกัน  ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน  
4) บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
5) บุคลากรมีการพัฒนางานของแต่ละฝ่ายร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ  
    และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร 

5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
   (System Thinking) 

1) บุคลากรมีการวางแผนในการท างาน เรียงล าดับความส าคัญก่อน  
    และหลังได้อย่างเป็นระบบ ตามปฏิทินการด าเนินงานของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
2) บุคลากรในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินปัญหา   
    พิจารณาแก้ปัญหาในปัจจุบันโดยใช้เหตุและผลในอดีตประกอบ 
    การตัดสินใจ  อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้อย่าง 
    เป็นระบบ 
3) มีการประสานงานติดตามความก้าวหน้าของงานแต่ละฝ่ายได้ 
   อย่างเป็นปัจจุบัน 
4) มีการรายงานผลการการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 

 

3PB (3 Personal Behavior) พฤติกรรม 3 ด้านของบุคลากร 
  สรุปผลของพฤติกรรมบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                  
ฉะเชิงเทราเขต 2 จากการสนทนากลุ่ม ได้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

หลักการ แนวปฏิบัติด้านพฤติกรรมบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่ฯ 
1. ด้านหลักธรรมในการด าเนินชีวิต   1) มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง 

    เพ่ือนร่วมงานในองค์กรเพ่ือสร้างความรักใคร่ กลมเกลียวสามัคคี 
    และบรรยากาศที่ดีในการท างานขององค์กร 
2) ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้มาขอรับ 
    บริการ และเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 
3) ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้ค าพูดที่สุภาพ ให้ 
   ข้อเสนอแนะ และให้ค าแนะน าต่อผู้มาขอค าปรึกษาหรือผู้มาขอ 
   ใช้บริการ 
4) ปฏิบัติตนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
    อย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ 
5) เอาใจใส่สนใจงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
   ไม่เอางานอ่ืนมาท าในเวลางานของตนเองและหมั่นพัฒนาตนเอง 
   อย่างสม่ าเสมอ 
6) มีเจตคติที่ดี พึงพอใจในหน้าที่และงานที่ตนเองรับผิดชอบ  
    เห็นความส าคัญของงานของตนเองที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ   
    ไม่เบียดเบียน และคิดว่าร้ายผู้อ่ืนในองค์กร 

2.  ด้านจิตส านึกศรัทธาความดี   1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม ได้แก่ การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ 
    ยากไร้ และผู้ประสบภัย  พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งของให้แก่กัน ฯลฯ 
2) เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ผ่องใสอย่างต่อเนื่อง  
   ได้แก่  กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ  
   ทัวร์ธรรมะ ฯลฯ 

3. ด้านแนวคิดเชิงบวก   1) มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน 
2) มีใจให้บริการและอุทิศเวลาในการท างานอย่างเต็มที่ 
3) มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อ่ืนทั้งเพ่ือนร่วมงานและผู้มา 
   ใช้บริการ 
4) มีการติดต่อสัมพันธ์  สื่อสารพูดคุยกัน  สร้างความเข้าใจที่ดี 
   ในระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่องาน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยภารกิจตามนโยบายตามผลการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจ า  ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็นพิจารณา  
และรายงานผลการด าเนินงานตามผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 
 

ภาพความส าเร็จ 
 1. ภาพความส าเร็จใน 3 ด้าน  
  ด้านผู้เรียน 
   นักเรียนมีองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ด้านการอ่านเขียนการคิด
วิเคราะห์ การค านวณ มีวินัยและคุณธรรม ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ได้สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย มีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรม 
และยกระดับคุณภาพการศึกษา NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สีเปรียบเทียบ 
  ด้านผู้สอน 
   พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ อย่างเป็นระบบ IDPLAN เพ่ือให้จัดการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย ส่งเสริมครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน การสอน และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ครูสอนดี 
  ด้านสถานศึกษา 
   มีกระบวนการนิเทศภายใน ในรูปแบบหลากหลาย โดยใช้เขตคุณภาพ 
การศึกษาเป็นศูนย์กลางเครือข่าย โดยมีเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ โรงเรียนมีโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใส่สื่อ 
DLTV และใช้เทคโนโลยี IECS4 ในการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ 
  

กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งได้ท าการ 
วิจัยแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  3Sd 5LO 3PB ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  3Sd (3 Standard) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 มาตรฐาน 
  การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากผลการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
   1. องค์กรมีการบริหารงานงบประมาณที่ดีมากที่สุด 
   2. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 
   3. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการขององค์กรได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่าเทียมกัน 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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  5LO (5 Learning Organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากการสนทนา
กลุ่มได้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
       มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ด้วยการพูดคุย และผ่านสื่อ Social เช่น ทาง Line, Facebook, Website รวมทั้งมีการประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี น ามาพัฒนาปรับปรุงใช้
ในองค์กร      

2. ด้านแบบแผนความคิด  
       มีการประชุม ปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ บุคลากร 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากบุคลากรทุกฝ่าย บุคลากรมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ทันสมัย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการของบุคลากรในส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
       มีการสร้างความตระหนัก แนวคิด ประชุม วางแผนในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
       บุคลากรมีการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม ร่วมวิเคราะห์ปัญหา 
ในการท างาน และพัฒนางานของแต่ละฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา หาข้อสรุปในการ
อภิปรายและการปฏิบัติงานตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน  
   5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
       มีการวางแผนในการท างาน เรียงล าดับความส าคัญก่อนและหลัง  
ด าเนินการปฏิบัติงานตามปฏิทินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ใช้มูลและเหตุผลในการตัดสินปัญหา แก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลในอดีตประกอบการตัดสินใจ และ 
แก้ไขปัญหาการท างานได้อย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่าง 
เป็นปัจจุบัน 
  3PB (3 Personal Behavior) พฤติกรรม 3 ด้านของบุคลากร 
   1. ด้านหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
       มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลมเกลียวสามัคคี 
และมีบรรยากาศที่ดีในการท างานขององค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้
มาขอรับบริการ และเพ่ือนร่วมงานในองค์กร ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีการพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ มีเจตคติที่ดีในการท างาน 
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   2. ด้านจิตส านึกศรัทธาความดี  
      ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม อย่างสม่ าเสมอด้วยการ 
สวนมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทัวร์ธรรมะ พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งของให้กัน เช่น บริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ 
และผู้ประสบภัย ต่าง ๆ  
   3. ด้านแนวคิดเชิงบวก 
       มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีใจบริการ อุทิศเวลาในการท างาน  
และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเพ่ือร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการ 
 
 
   
 
   

  

 
 

  



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

        วันที่ 5 ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ีของนักเรียน  

ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ารว่มแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีนายบงกช ตันไล้ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์  

 
 

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางกรอบแนวทางเพื่อขบัเคลื่อน

นโยบายสู่การปฏิบัต ิเพื่อจัดท าแผนปฏบิัติการ  เพือ่รายงานผลการบริหารจัดการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้เขา้ร่วมประชุม
ประกอบดว้ยรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้างประจ า สังกัดส านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ณ หอ้งประชุม 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

 
        

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  

ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยก าหนดจดังานในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจกิายน 2561  
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  

   

 

 

 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พร้อมดว้ย วา่ที่ร้อยตรีสุพจน ์บุญยืน 
รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 น าคณะ ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  

ในสังกัดสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ร่วมพธิีบ าเพ็ญกุศล และกจิกรรมน้อมร าลกึเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั 
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 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ ์ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 น าคณะรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ตามโครงการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสจุริต และเพื่อให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของความมวีินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ขอ้ปฏิบัต ิโดยด าเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์ และน า
กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต และได้กล่าวพบปะขา้ราชการในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สรา้งความรัก ความสามัคคี 

ในองค์กร ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

     

 
 

 

 
 

 

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน
มหกรรมวิชาการ คร้ังที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภายใต้กรอบ

แนวความคิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน? และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุน
การจัดงาน และคณะกรรมการจัดงาน โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาสมบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาทกัษะวิชาการ และเวทีการแข่งขันผู้เรียน 3. เพื่อคักเลือกนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขันในงานมหกรรม

วิชาการในระดับภูมิภาค 4. เพื่อเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรม ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ในการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมประกอบดว้ย 
1.การจัดนิทรรศการ/บูธวิชาการประเภทวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และดิจิตอล ICT 2. การออกรา้นจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธิต ผลิต 

จ าหน่าย 3. การออกบธูของภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากเขตคุณภาพการศึกษา จ านวน 17 เขตคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบริษัท TOT และบริษัท Chevron ประเทศ

ไทย ในการนี้นายกิตติ เปา้เปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวแสดงความยินดี ซ่ึงจัดงานในระหว่างวันที ่8 
- 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 

 
 

 

 

 

วันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์โครงการและ
พิจารณาทบทวนปรับโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต2 และนโยบายของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ และการติดตามผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  
และมอบนโยบายปรึกษาหารือการปฏิบตัิราชการ ผู้เข้ารว่มประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจา้หน้าที่ ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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วันที่ 25 พฤศจกิายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผูอ้ านวยการลูกเสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานพิธวีางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาต ิจึงก าหนดให้เป็นวนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ เพื่อเป็นการน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกยีรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น ด้วยมพีระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนใหก้ล้าหาญ 

อดทน เข้มแข็ง และให้รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม จนท าให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
 

 

 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก ากบัติดตาม คุณภาพการศึกษา และการติดตามขอ้มูลนักเรียนที่ไม่มีตัวตน

ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 

 

 

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
พร้อมด้วยนายจกัรพงษ์ แซ่คู รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 น าคณะขา้ราชการและลูกจา้งในสังกัด เข้าร่วมกจิกรรม            เนื่อง

ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาต ิ              
และวันพอ่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยมีพิธีท าบุญตกับาตร พระสงฆ์และสามเณร จ านวน 99 รูป พธิีถวายพานพุ่มสกัการะ         
ถวายราชสดุดี และถวายบังคม โดยมีนายระพี ผ่องบพุกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพธิี ณ ศาลาจตัุรมุข                

หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

 

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา 

เขต 2 เพื่อมอบนโยบายตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน คุณภาพ) เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลมุทั่วประเทศ 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดรับชมและให้ก าลังใจคณะนักเรียนจากโรงเรียนวดัท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ในการโชว์การแสดงกีฬาสแต็ค 
น าทีมการแสดงโดย นายมนตรี บุญดี ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดท่าเกวยีน (สยัอุทศิ) และคณะครูที่ฝึกซ้อม ในการนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา 
เทรา เขต 2 ขอเชิญชวนทกุท่านรว่มโหวดให้คะแนนน้องขนม นกัเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวยีน (สยัอุทิศ) นักกีฬาสแต็คทมีชาติไทยรอง
แชมป์เอเชีย รางวัล Top 10 girls เอเชีย 2018 ที่ประเทศมาเลเซียได้คะแนนรวมสูงสุด ซึ่งกีฬาหญิงจากประเทศไทยตดิหนึ่งเดียว 

คือ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สังอ่อนด ี(น้องขนม) เพื่อกา้วไปสู่นักกีฬาสแต็ค ระดับโลก 
  

 

 

 

 
 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสมศักดิ ์ทองเนียม ผู้อ านวยการส านักงานมธัยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน  
ดร.สุดา สุขอ่ า ผู้อ านวยการส านักบริหารการศึกษาพิเศษ /ทีป่รึกษา สพฐ. ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส นายธงชัย มั่นคง 
อดีตผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนา้ที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่ ของคลัสเตอร์ 3 (ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ) เข้ารับการประเมิน  

ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 7/2561 และมี

พิธีมอบเกยีรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน                  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด มอบเกยีรติบัตรโรงเรียนในสังกัดที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา  

สพฐ. เกมส์ ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอลฟ์ บางคล้า อ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

 

 

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาในเขตอ าเภอพนมสารคาม ร่วมจัดงานวันครูอ าเภอพนมสารคาม ประจ าป ี2562 ณ หอประชุม 50 ปี 

โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอ าเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพธิี มีพธิีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 
รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตราหาร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายวสิูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา 
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วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ ์2562 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พร้อม
ด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจ

เยี่ยมสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก าหนดสนาม
สอบ จ านวน 19 สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 13 สนามสอบ ซ่ึงการด าเนินการสอบทุกสนามสอบคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดสอบเป็นไปตามกฎระเบยีบที่ สทศ. ก าหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 ในการนี้ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมสังเกตการณ์การด าเนินการจัดสอบดว้ย 

   
 

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2562 เวลา 09.00 น. น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกจิกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขต

คุณภาพพนมสารคาม 2 โดยมีนางกัญญา สละชั่ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนทอง ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที ่2  
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ วินยั มีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถ  

มีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และสังคมโลก และเพื่อร าลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั องค์
พระราชบิดาแห่งลูกเสือไทย ผู้กอ่ตั้งกิจการลูกเสือครั้งแรก ซ่ึงก าหนดกจิกรรมเข้าค่าย ระหวา่งวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี

ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จ านวน 10 โรงเรียน จ านวน 155 คน ผู้ก ากับ และรองผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน 35 คน  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

 

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2562 เวลา 15.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมออกก าลังกาย และร่วมกิจกรรมออกก าลงักายทุกวันพธุต้นเดือน ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ สวย ใส ไร้โรคภัย ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.39 น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทคารก์ิลล์สยาม จ ากัด บริจาคเงินก่อสร้าง จ านวน 297,520 บาท ซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จเมื่อ 
วันที่ 7 กุมภาพันธ ์2562 โดยมีทีมผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทคาร์กิลล์สยาม จ ากัด เป็นผู้มอบ นายปราโมทย ์จนิดางาม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด และผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอบางคล้า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และนักเรียน รว่มรับมอบอาคารอเนกประสงค์ ในครั้งนี้ 
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ปิยะบุตร ชลวจิารณ์ ประธานอ านวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นประธานพธิีเปิด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครูสายงานสอน สู่ครูมืออาชีพ 
และบรรยายพิเศษ โดยมีนายวิสูตร เจรญิวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นเป็นผู้

กล่าวรายงานวัตถปุระสงค์ ณ ซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอลฟ์ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาต ิซ่ึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการค่ายดาราศาสตร์กับ

ธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  
 

 

 

 

วันที่ 13 มีนาคม 25623 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏบิตัิการโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทางไกล DLTV ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจา้หน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
 

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เปา้เปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้  
สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปน็ประธานพธิีเปิด การแข่งขันกีฬานกัเรียนเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประจ าปี 2562 (กะฮังเกมส์ ครั้งที่ 9) โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

 
 

 

 

 
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า น าโดยอาจารย์เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ หวัหน้าภาค
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 

 

 
 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานพิธวีางศิลาฤกษ์ และตอกไม้มงคลในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสร้าง

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสทิต อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวีิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ  

ณ ห้องประชุม 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

 

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ ์ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนขนาด
เล็ก เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า โดยก าหนด

รูปแบบการเรียนการสอนกบัโรงเรียนคู่ขนาน หรือน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

วันที่ 7 มถิุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานพธิีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา  

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)  ก าหนดจัดอบรม 
ระหว่างวันที ่7 – 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

 

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูภาษาไทย ในเรื่องกระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยความร่วมมอืระหวา่งคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการผลิตและพัฒนาครูภายใต้โครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยกระบวนการ PLC ประจ าปีงบประมาณ 2562  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูแกนน าวิชาภาษาไทย 
และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จ านวน 150 คน ก าหนดอบรมระหวา่งวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท  

ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 

 

 
 

 

 
วนัที่ 17 มิถนุายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสตูร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เป็นประธานการประชมุโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา โรงเรียนวดัดอนทอง และโรงเรียนไทร
ทองอปุถมัภ์ เพื่อร่วมพิจารณาปรึกษาหารือแนวทางการจดัท าหลกัสตูร แนวทางการจดัการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาคณุภาพ

การศกึษา ณ ห้องประชมุพทุธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ และเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กบันักเรียน โดยมีนายยุทธศักดิ์ แพ่งศรีสาร 
พร้อมคณะได้มามอบทุนการศึกษาให้นกัเรียน จ านวน 10 ทุน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนกัเรียน 

ณ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏบิัติการ ระเบยีบ กฎหมาย และวิธีปฏิบตัิในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

และลูกจ้างประจ า ผา่นระบบ e-filing ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 โดยนางสาวบงกช สงกรานต ์ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ซ่ึงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งประจ าครบวาระเกษยีณอายุราชการ จ านวน 108 ราย  

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 พร้อมด้วยวา่ที่ร้อยตรีสุพจน ์บุญยืน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ร่วมกับ
ชมรมแสงธรรมส่องทางธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 น าคณะขา้ราชการและลูกจา้งในสังกัด 

ร่วมกิจกรรมสวดมนต ์ไหว้พระ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

 

 

 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานพธิีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  
โดยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผูก้ล่าวรายงาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ก าหนดอบรมในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2  



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 97 

 

 
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ.รอบสี่ โดยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กลา่วรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของโรงเรียนที่จะรับการ

ประเมินภายนอกรอบสี ่รุ่นที่ 1 จ านวน 2 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 จ านวน 15 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 
 

 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จัดงานวันเกียรติยศ “วันที่ภาคภูมิใจ”  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีนายวรพจน ์
แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพธิี นายวิสูตร เจริญวงษ ์ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานวันเกยีรติยศ “วันที่ภาคภูมิใจ” ให้กับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษยีณอายุราชการในวันที ่30 กันยายน 2562 ซ่ึงเป็นการแสดงความยินดี และแสดงความกตเวทิตา

จิต ต่อผู้มีพระคุณกับวงการศึกษาในทกุต าแหน่ง โดยจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณบัตร มอบของขวัญและของ 
ที่ระลึก การแสดงมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนวนัท่าเกวียน(สยัอุทิศ)  

 
   วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 พร้อมด้วย นายฉันท์ แป้นเพชร นายอ าเภอท่าตะเกยีบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “เยาวชนรว่มใจอนุรักษป์่ารอยต่อ 5 จังหวัด”  

ณ.โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 

 
 

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวิสูตร เจรญิวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ร่วมประชุมสัมมนาการน านโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

และชมนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประธานเปิดนิทรรศการและการประชุมสัมมนา โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธาน

คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นทีก่ารบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการที่ 8 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลกเปลีย่นเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  












