


 

 

 
 

คำนำ 
 

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป�งบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทหน,าที่ในการส.งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให,กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให,ประชากรในวัยเรียนได,รับการศึกษาภาคบังคับอย.างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส.งเสริมให,ผู,เรียนมีความรู,คู.คุณธรรม มีจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต ก,าวทัน
ต.อการเปล่ียนแปลงของสังคมทั้งในป7จจุบันและในอนาคต การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช,กลยุทธ: เป;าหมายตัวช้ีวัด
ที่สนองต.อนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให,บรรลุ
ตามวิสัยทัศน: พันธกิจ เป;าประสงค: ตามแผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2564 และเพื ่อเป=นการเผยแพร.
ประชาสัมพันธ:ผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ: แก.หน.วยงานที่เก่ียวข,องและสาธารณชนท่ัวไป 
 ขอขอบคุณ ทุกท.านที่มีส.วนในการให,ข,อมูล ให,ความช.วยเหลือ และจัดรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้  
ซึ ่งจะเป=นการสะท,อนให,ผู ,เกี ่ยวข,องทุกฝ@าย เห็นความสำเร็จ ป7ญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานอย.างชัดเจน 
เพ่ือนำไปสู.การวางแผนพัฒนาการศึกษาต.อไป 
 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
                พฤศจิกายน 2564 
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ส�วนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพื้นฐาน 
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- อำนาจหน,าท่ี        1 
- โครงสร,างการบริหาร        3 
- ทำเนียบผู,บริหาร        4 
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- ผลการขับเคลื่อน ค.านโยบาย การดำเนินงานตามกลยุทธ: เป;าหมาย ผลผลิต 
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๖ และ ๓๗เพื่อให1การ
ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ6ของรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก1ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงศึกษาธิการได1ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๔๕ ได1กำหนดให1มีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ๑๗๕ เขต สำหรับจังหวัดมหาสารคาม แบ8งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเป?น ๓ เขต คือ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑, ๒,๓  
 ในปAงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได1ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให1มีความก1าวหน1าเป?นลำดับ พร1อมกับก1าวสู8การบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 
เพ่ือรองรับภารกิจอันสำคัญในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต8อไป 
 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ต้ังอยู8เลขท่ี ๔๑๗ ถนนสมารักษ6  
ตำบลหนองแสง อำเภอวาปAปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย6 ๔๔๑๒๐ โทร. ๐๔๓-๗๙๘๓๔๙ 
โทรสาร ๐๔๓-๗๙๘๐๔๓ web site : http://www.mkarea2.go.th 
 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหน1าท่ีดำเนินการให1เป?นไปตามอำนาจหน1าท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก.ดำเนินการให1เป?นไปตามอำนาจหน1าท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(มาตร ๓๖)  
   ข.มีอำนาจหน1าท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีกำหนดไว1ในกฎหมายนี้(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายอ่ืน 
   ค.มีอำนาจหน1าท่ีดังนี้ 
 
 

ความเป็นมา ข้อมูลพื!นฐาน 

ส่วนที& ๑ 

ความเป็นมา 

ท่ีตั้ง 

อำนาจหน้าท่ี 
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  ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให1สอดคล1องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต1องการของท1องถ่ิน 
            ๒. วิเคราะห6การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน8วยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และแจ1งการจัดสรรงบประมาณท่ีได1รับให1หน8วยงานข1างต1นรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช1จ8าย
งบประมาณของหน8วยงานดังกล8าว 

  ๓. ประสาน ส8งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร8วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ๕. ศึกษา วิเคราะห6 วิจัย และรวบรวมข1อมูลสารสนเทศด1านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด1านต8าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส8งเสริมสนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ๘. ประสาน ส8งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค6กรปกครองส8วนท1องถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล องค6กรชุมชน องค6กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           ๙. ดำเนินการและประสาน ส8งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           ๑๐. ประสานส8งเสรมิการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด1านการศึกษา 
           ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค6กร หน8วยงานต8าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

๑๒. ปฏิบัติหน1าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิได1ระบุให1เป?นหน1าท่ีของหน8วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

3 
 

  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

 

สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน ๒๒1 โรงเรยีน 

 

กลุ�ม
บริหาร 
งาน

บุคคล 
 

กลุ�ม
นโยบาย
และ
แผน 

 

กลุ�ม 
นิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

กลุ�ม 
บริหาร

การเงินและ
สินทรัพย  

 

กลุ�ม
อำนวย 
การ 

 

กลุ�ม 
ส�งเสริม
การจัด

การศึกษา 
 

หน�วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

การ 
บริหารวิชาการ 

การ 
บริหารงบประมาณ 

 

การ 
บริหารงานบุคคล 

 

การ 
บริหารท่ัวไป 

กลุ�ม
กฎหมาย
และคด ี

 

กลุ�มพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
ทางการศึกษา 

 

กลุ�มส�งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
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    ทาํเนียบผูบ้ริหาร  

นายสุชาติ   พุทธลา 
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ 

นายวิทยา  นนท นภา 
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 

นายเอกศักดิ์  จันทะกา 
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 

นายไพทูรย   ชาวโพธิ์ 
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 
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    ผู้อาํนวยการกล ุม่  

นางสาวละมุล อนุสัตย  
ผอ.กลุ�มนโยบายและแผน 

นางอมรรัตน  คงประทีป  
ผอ.กลุ�มอำนวยการ 

 

นางรุ�งอรุณ   สิงห สุพรรณ 
ผอ.กลุ�มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายพชร  พรหมจันทร  
ผอ.หน�วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวสวรินทร  หอมดวง 
ผอ.กลุ�มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย  

นางพิมพ ลักษณ   หม�องคำมี 
ผอ.กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 

นางรวิภา กตารัตน  
ผอ.กลุ�มบริหารงานบุคคล 

 

นายสมบัติ   คุณแก3ว 
ผอ.กลุ�มกฎหมายและคดี 

นางนันทเนตร   ปะวะเส 
ผอ.กลุ�มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ส.อ.พงษ พัฒน   ป4กกาโล 
ผอ.กลุ�มส�งเสริมการศึกษา

ทางไกล 
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     ๑. นายจักรกฤษณ6  อนุฤทธิ์            ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑ 
     ๒. นายอดุลย6ศักด์ิ   พักตรหาญ        ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๒ 
     ๓. นายวันชัย   ปSตตายะโส             ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๓ 
     ๔. ว8าท่ี พต.อำนาจ   ภาภักดี           ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๔ 
     ๕. นายวีรชาติ  ชมภูหลง                ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๕ 
     ๖. นายบุญธง   เดชเถร                 ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๖ 
     ๗. นายสมพร   แข็งพิลา                ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๗ 
     ๘. นายประมวล   คงทรง               ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๘ 
     ๙. นายวีระศักด์ิ   ปSตตาลาโพธิ์        ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๙ 
     ๑๐. นายจรัส   มุ8งชู                     ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๐ 
     ๑๑. นายนุกูล   สิงห6สุพรรณ           ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๑ 
     ๑๒. นายชายชาญ พลสอน             ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๒ 
     ๑๓. นายธัช   ปSตตาเนย6                ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๓ 
     ๑๔. นายธงชัย   ดาวยันต6          ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๔ 
     ๑๕. นายนิรัตน6   เนื่องศรี               ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๕ 
     ๑๖. นายวิชัย   แผงบุดดา               ประธานกลุ8มเครือข8ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๖ 
 

 

 

 

     ๑. นายสุชาติ   พุทธลา   ประธานคณะกรรมการ 
     ๒. นายนรินทร5  ศรีสว�าง  กรรมการท่ีเป9นผู;แทนผู;บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๓. นายภัทร   สมบัติ                      อนุกรรมการผู;ทรงคุณวุฒิ 
     ๔. นางลดาวัลย5 สีทิศ   อนุกรรมการผู;ทรงคุณวุฒิ 
     ๕. นายเทียบศักด์ิ  โสมี   อนุกรรมการผู;ทรงคุณวุฒิ 
     ๖. นางสุมนา  เนื่องไชยยศ  อนุกรรมการผู;ทรงคุณวุฒิ 
     ๗. นายทวี  สิทธิจันทร5  อนุกรรมการผู;ทรงคุณวุฒิ 
     ๘. นางรุ�งอรุณ   สิงห5สุพรรณ    กรรมการและเลขานุการ 

ประธานกลุ,มเครือข,ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ มีหน;าท่ีรับผิดชอบการจัดการการศึกษา 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี ๕ อำเภอ จำนวน ๒21 แห�ง ดังนี้ 
 

   ตารางท่ี ๑ แสดงข1อมูลโรงเรียนจำแนกรายอำเภอ (ข1อมูล 25 มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

ท่ี อำเภอ ขนาดโรงเรียน รวม 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ, ขนาดใหญ,พิเศษ 
๑ อ.วาปAปทุม 51 18 1 1 71 

๒ อ.พยัคฆภูมิพิสัย 39 15 1 - 55 

๓ อ.นาเชือก 34 9 - - 43 

๔ อ.นาดูน 22 7 - - 29 

๕ อ.ยางสีสุราช 15 8 - - 23 

 รวมท้ังส้ิน 161 57 2 1 221 

 

   ตารางท่ี ๒ แสดงข1อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข6อมูล 25 มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

ตำแหน,ง จำนวน  ตำแหน,ง จำนวน 

บุคลากรในสถานศึกษา 1,900  บุคลากรในสำนักงาน 72 

ผู1อำนวยการโรงเรียน 171  ผู1บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 

รองผู1อำนวยการโรงเรียน 8  ศึกษานิเทศก6 14 

ครู 1,343  ข1าราชการ 45 

พนักงานราชการ 62  ลูกจ1างประจำ 3 

ลูกจ1างประจำ 48  ลูกจ1างชัว่คราว 6 

ลูกจ1างชัว่คราว (ครู) 56    

ลูกจ1างชัว่คราว (นักการภารโรง) 212    

ข6อมูลพ้ืนฐาน 



                                                                  

8 
 

  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

รวมทั้งสิ้น        1,972     คน 

 

 

 ตารางท่ี ๓ แสดงข1อมูลนักเรียน จำแนกตามอำเภอ ระดับชั้น ปAการศึกษา ๒๕๖4 (ข1อมูล 25 มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

ท่ี อำเภอ จำนวน ร.ร. ก,อนประถม
(คน) 

ประถม
(คน) 

ม.ต6น
(คน) 

ม.ปลาย
(คน) 

รวม(คน) 

๑ อ.วาปAปทุม ๗๑ 1,778 6,300 680 89 8,847 
๒ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ๕๕ 1,180 4,075 857 - 6,112 
๓ อ.นาเชือก ๔3 807 2,495 220 - 3,522 
๔ อ.นาดูน ๒๙ 604 2,031 149 - 2,784 
๕ อ.ยางสีสุราช ๒๓ 488 1,594 242 - 2,324 

รวมท้ังส้ิน ๒๒1 4,857 16,495 2,148 89 23,589 
 
 

ตารางท่ี ๔ แสดงข1อมูลจำนวนห1องเรียน นักเรียน ปAการศึกษา ๒๕๖4 (ข1อมูล 25 มิถุนายน ๒๕๖4) 
 
 

ชั้น 
จำนวน

ห6องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ 23 91 62 153 
อนุบาล ๒ 232 1,168 1,126 2,294 
อนุบาล ๓ 237 1,351 1,287 2,638 

รวม 492 2,610 2,475 5,085 
ประถมศึกษาปAที่ ๑ 246 1,259 1,203 2,462 
ประถมศึกษาปAที่ ๒ 248 1,341 1,303 2,644 

ประถมศึกษาปAที่ ๓ 248 1,526 1,370 2,896 

ประถมศึกษาปAที่ ๔ 247 1,453 1,420 2,873 

ประถมศึกษาปAที่ ๕ 248 1,440 1,327 2,767 

ประถมศึกษาปAที่ ๖ 243 1,490 1,363 2,853 

รวม 1,480 8,509 7,986 16,495 

มัธยมศึกษาปAที่ ๑ 58 417 284 701 

มัธยมศึกษาปAที่ ๒ 50 460 285 745 

มัธยมศึกษาปAที่ ๓ 49 409 293 702 

มัธยมศึกษาปAที่ ๔ 2 15 12 27 
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มัธยมศึกษาปAที่ ๕ 2 7 12 19 

มัธยมศึกษาปAที่ ๖ 2 16 14 30 

รวม 153 1,324 900 2,224 

รวมทั้งสิ้น 2,125 12,443 11,361 23,804 

 
 
 

ตารางท่ี ๕ ข1อมูลเปรียบจำนวนเทียบ นักเรียน ปAการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 (ข1อมูล 25 มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

รายการ 
ปDการศึกษา ๒๕๖3 ปDการศึกษา ๒๕๖4 

เพ่ิม ลด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นกัเรียนก่อนประถมศกึษา 2,496 2,339 4,835 2,610 2,475 5,085 250  

นักเรียนประถมศึกษา 8,596 8,055 16,651 8,509 7,986 16,495  156 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต1น 1,384 908 2,238 1,286 862 2,148  90 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 38 38 76 38 38 76   

รวม 12,514 11,340 23,854 12,443 11,361 23,804  50 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
                 

                 ในรอบปAงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 

ด6านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ตาราง 5 ข1อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปAท่ี 3 (NT) 
ปAการศึกษา 2560-2563 
 

ปAการศึกษา 

คะแนนผลการทดสอบ 

ความสามารถด1านภาษา ความสามารถด1านคำนวณ ความสามารถด1านเหตุผล 

คะแนน        
เฉลี่ยร1อยละ 

ระดับ         
คุณภาพ 

คะแนน        
เฉลี่ยร1อยละ 

ระดับ  
คุณภาพ 

คะแนน        
เฉลี่ยร1อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

2560 50.62 พอใช1 36.46 พอใช1 53.62 พอใช1 

2561 50.99 พอใช1 37.94 พอใช1 46.19 พอใช1 

    (ข1อมูลกลุ8มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
 

 

ปDการศึกษา ระดับ 
คะแนนผลการทดสอบ  

รวมความสามารถ  
2 ด6าน 

ด6านคณิตศาสตรG ด6านภาษาไทย 

 
2562 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 
สพฐ. 67.49 72.51 70.00 

จังหวัด 67.16 72.47 69.82 
เขตพ้ืนท่ี 70.80 75.02 72.91 

2563 ประเทศ 40.47 47.46 43.97 
สพฐ. 41.30 47.76 47.46 

จังหวัด 41.58 49.05 45.30 
เขตพ้ืนท่ี 45.17 51.82 48.48 
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ตาราง 6 ข1อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐาน  ( O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปAท่ี 6 ปAการศึกษา 2561-2563 
 

ปDการศึกษา ระดับ 
คะแนนเฉล่ียกลุ,มสาระการเรียนรู6  

เฉล่ีย ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทยGฯ 
 

2561 
ประเทศ 55.90 - 39.24 37.50 39.93 43.14 
สพฐ. 54.61 - 35.47 35.65 38.83 41.14 

จังหวัด 56.05 - 34.48 35.62 39.18 41.33 
เขตพ้ืนท่ี 55.45 - 33.74 35.72 38.98 40.97 

2562 ประเทศ 49.07 - 34.42 32.90 35.55 37.99 
สพฐ. 47.95 - 30.86 31.60 34.30 36.18 

จังหวัด 48.84 - 29.56 31.55 33.99 35.99 
เขตพ้ืนท่ี 48.29 - 29.49 31.57 34.06 35.85 

2563 ประเทศ 56.20  43.55 29.99 38.78 42.13 
สพฐ. 54.96  38.87 28.59 37.64 40.02 

จังหวัด 56.25  36.80 27.60 37.32 39.49 
เขตพ้ืนท่ี 55.34  36.28 27.65 37.65 39.23 

    (ข1อมูลกลุ8มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
 

ตาราง 7 ข1อมูลแสดงข1อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 3 ปAการศึกษา 2561 – 2563 
 

ปDการศึกษา ระดับ 
คะแนนเฉล่ียกลุ,มสาระการเรียนรู6  

เฉล่ีย ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทยGฯ 
 

2561 
ประเทศ 54.42 - 29.45 30.04 36.10 37.50 
สพฐ. 55.04 - 29.10 30.28 36.43 37.71 

จังหวัด 55.29 - 27.80 29.70 36.57 37.34 
เขตพ้ืนท่ี 50.66 - 25.21 25.41 34.54 33.96 

2562 ประเทศ 55.14 - 33.25 26.73 30.07 36.30 
สพฐ. 55.91 - 32.98 26.98 30.22 36.52 

จังหวัด 55.91 - 31.32 26.12 30.12 35.90 
เขตพ้ืนท่ี 52.28 - 28.07 22.77 28.97 33.02 

2563 ประเทศ 54.29  34.38 25.46 29.89 36.01 
สพฐ. 57.81  34.14 25.82 30.17 36.33 

จังหวัด -  - - - - 
เขตพ้ืนท่ี 49.58  27.87 20.82 27.73 31.50 
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(ข1อมูลกลุ8มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 

 

 

 ตาราง 8 รายการงบประมาณ ประจำปD 2562-2564 (หน,วย : บาท) 
 

รายการ งบประมาณ ปD 
2562  
(บาท) 

งบประมาณ ปD 
2563  
(บาท) 

งบประมาณ ปD 
2564  
(บาท) 

งบบุคลากร 
        - เงินเดือนและค8าจ1างประจำ 
        - ค8าตอบแทนพนักงานราชการ 

866,419,180.71 
850,586,538.71 

15,832,642 

757,775,517.17 
741,332,217.17 

16,443,300 

 
 

16,756,900 

งบดำเนินงาน 
         - ค8าใช1จ8ายในการบริหาร
สำนักงาน 
         - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         - งบขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ6 
สพฐ. 
         - งบรายจ8ายอ่ืน 

95,860,487        
3,300,000          
1,700,000          
2,726,180          

88,134,299 

79,933,023.01 
3,983,780 
1,916,220 

- 
74,033,023.01 

 
3,094,664 

 
1,405,336 

80,828,280 
 

1,873,215 

งบลงทุน 96,038,440 40,599,670 78,140,480 

งบเงินอุดหนุน 116,158,365 119,195,945 165,864,579 

 
2.2 ด6านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

ตาราง 9 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 
ปDงบประมาณ 

 
คะแนนเต็ม 

ผลการประเมินตัวช้ีวัด 4 มิติ 
(KRS) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

2560 
2561 
2562 
2563 
2564 

- 
- 

100 
100 

 
4.12923 
 4.27186 
4.53073 

เป?นไปตามเปfาหมาย 
ระดับมาตรฐาน 

ระดับมาตรฐานข้ันสูง (85.44) 
ระดับคุณภาพ (90.61) 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

 

ตาราง 10  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 
ปDงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ ์

ระดับ 
คะแนนประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน สพป. 

ระดับ 

2560 2.14 ดี - 
2561 1.51 พอใช1  
2562 4.33 ดีเยี่ยม ดีมาก 
2563 3.39 ดี ดี 
2564  มาก บรรลุเปfาหมาย 

 
 
ตาราง 11 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการดำเนินงานของหน8วยงานภาครัฐ 
 

ปDงบประมาณ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใส 

ร6อยละเฉล่ีย ระดับความโปร,งใส 

2560 87.41 สูงมาก 

2561 70.83 สูง 

2562 85.43 A 

2563 87.21 A 

2564 92.84 A 

    

   สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีระดับคุณธรรมและความโปร8งใสในการดำเนินงาน ระดับสูง 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
 
 

ผลการขับเคล่ือน ค,านโยบาย การดำเนินงานตามกลยุทธG 
เปRาหมายผลผลิต ปDงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวช้ีวัดผลผลิต เปRาหมาย 
(ปD 2564) 

ผลการดำเนินงาน 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
   ปAการศึกษา 2563 
    1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 6   
         - ภาษาไทย 
         - ภาษาอังกฤษ 
         - คณิตศาสตร6 
         - วิทยาศาสตร6 

 
 
 

50.00 
40.00 
40.00 
40.00 

 

 

55.34 
36.28 
27.65 
37.65 

    1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 3 
         - ภาษาไทย 
         - ภาษาอังกฤษ 
         - คณิตศาสตร6 
         - วิทยาศาสตร6 

 
60.00 
40.00 
40.00 
40.00 

 
49.58 
27.87 
20.82 
27.73 

2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ปAการศึกษา 2563 
    2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 3 
         - ด1านภาษาไทย 
         - ด1านคณิตศาสตร6 

 
 

80.00 
75.00 

 
 

51.82 
45.17 

3. อัตราการเข1าเรียน ปAการศึกษา 2563 
         - ระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 1 
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 1 
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 4 

 
100.00 
98.00 
98.00 

 
100.00 
100.00 
100.00 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการดำเนินงาน  
    ของหน8วยงานภาครัฐ (ITA) ปAงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
90.00 

 
92.84 

(ระดับ A) 

5. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปAงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ระดับคุณภาพ 
(4.60 ข้ึนไป) 

 

6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำ 
    ปAงบประมาณ พ.ศ.2564 

คุณภาพดีมาก 
(4.50) 

บรรลุค8าเปfาหมาย
ระดับมาก 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 

 

 
  จากผลการดำเน ินการขับเคล ื ่อนด 1านนโยบาย การดำเน ินงานตามกลยุทธ 6 เป fาหมาย  
ผลผลิต ประจำปAงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว8า 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปAที่ 6 ปAการศึกษา 
2563 เพิ่มขึ้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 อยู8ในระดับต่ำกว8าค8าเปfาหมาย ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ปAการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นสูงกว8าระดับประเทศ ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการเข1าเรียน  
ปAการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปAที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 4  
บรรลุค8าเปfาหมายร1อยละ 100 ตัวชี้วัดท่ี 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการดำเนินงานของหน8วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปAงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการประเมิน ร1อยละ 92.84 ระดับความโปร8งใส A (ระดับสูง) และ
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุค8าเปfาหมาย
ในระดับมาก 
 
  สำหรับตัวชี้วัดท่ีไม8บรรลุค8าเปfาหมาย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 2 จะดำเนินการพัฒนาและจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขับเคลื่อนในปAงบประมาณ พ.ศ.2565 ต8อไป 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
 
 

ส,วนท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 

“เปTนองคGกรบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร6างคุณภาพทุนมนุษยG สู,มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง 
ท่ีย่ังยืน” 
 

 

 

๑. ส8งเสริมและสนับสนุนให1ประชากรวัยเรียนทุกคนได1รับการศึกษาอย8างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 ๒. ส8งเสริมให1ผู1เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค6 ตามหลักสูตรและค8านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ 

 ๓. พัฒนาระบบบริหารตามแนวทางของศาสตร6พระราชา โดยเน1นการมีส8วนร8วมเพื่อเสริมสร1างความ
รับผิดชอบ ต8อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

 

เปRาประสงคGหลัก 

 
๑. นักเรียนระดับก8อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได1รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย8างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
๓. ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรรมการทำงาน 

ท่ีมุ8งเน1นผลสัมฤทธิ์ 
     ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป?นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให1มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      ๕. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เน1นการทำงานตามแนวทางศาสตร6
พระราชา และทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข8ายการ บริหารจัดการ บริหารแบบมีส8วนร8วมจากทุกภาคส8วนในการจัด
การศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู8สถานศึกษา   
  ๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บริหารอย8างมีประสิทธิภาพ  
และมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  ๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยี  
และระบบข1อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย8างมีประสิทธิภาพ   

พันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศนG (Vision) 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 
 
 

 

 

ได3ใจคน ได3ผลงาน ประสานพลัง MKM2 “SQUARE” 
 

ค,านิยมร,วมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสาคาม เขต 2 
ได3ใจคน ได3ผลงาน ประสานพลัง MKM2 “SQUARE”  

S = Service      จิตให;บริการ 

Q = Quality     คุณภาพงานมีระดับ 

U = Unity        กระชับความร�วมมือ 

A = Attention ยึดถืองานในหน;าท่ี 

R = Responsibility   มีความรับผิดชอบ 

E = Evaluation   ตรวจสอบและประเมินผล 

 
 
 

 

 
 

จากวิสัยทัศน6  พันธกิจ เปfาประสงค6 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2    
จึงกำหนดประเด็นกลยุทธ6เชิงนโยบาย ปAงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ประเด็น ดังต8อไปนี้ 

กลยุทธGเชิงนโยบาย 

นโยบายท่ี 1 ด6านความปลอดภัย 
นโยบายท่ี 2 ด6านโอกาส 
นโยบายท่ี 3 ด6านคุณภาพ 
นโยบายท่ี 4  ด6านประสิทธิภาพ 
 

ค,านิยมร,วม ( Shared Values ) 

       กลยุทธGเชิงนโยบาย 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
  

 
 

๑. ผู1จบการศึกษาก8อนประถมศึกษา 
๒. ผู1จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓. ผู1จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔. เด็กพิการได1รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
๕. เด็กด1อยโอกาสได1รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. ผู1ท่ีมีความสามารถพิเศษได1รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

   ๑.สรุปผลการใช6จ,ายงบประมาณบริหารจัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตารางท่ี 6 งบประมาณในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีได3รับ 
เบิกจ�าย คงเหลือ 

๑. งบบริหารจัดการสำนักงาน 4,5๐๐,๐๐๐   

ก. ค,าตอบแทนใช6สอยวัสดุ 
 

  
 

๑. ค8าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 74,040 5,960 
๒. ค8าใช1จ8ายการประชุมคณะกรรมการ 
(กตปน.) 

30,000 19,145 855 

๓. ค8าเบ้ียเลี้ยง,ค8าพาหนะ,ค8าท่ีพัก 
และอ่ืน ๆ 

150,000 265,350 104,649.10 

๔. ค8าซ8อมแซมยานพาหนะและขนส8ง 80,000 83,950.17 6,049.83 

๕. ค8าซ8อมแซมครุภัณฑ6 ท่ีดินและสิ่งก8อสร1าง 70,000 250,162.53 -80,162.53 

๖. ค8าวัสดุสำนักงาน 250,000 499,324 -99,324 

๗. ค8าวัสดุเชื้อเพลิง/หล8อลื่น 150,000 97,770 52,230 

๘. ค8าใช1จ8ายในการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

100,000 86,650 23,350 

๙. ค8าจ1างถ8ายเอกสาร 85,000 155,960.50 -5960.50 
๑๐. ค8าตอบแทนจ1างเหมาลูกจ1าง 
(8 คนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน) 

907,200 907,200 720 

๑๑. ค8าใช1จ8ายในการจัดประชุมและดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

2,137,800 1,783,750 354,050 

ผลผลิต 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
    

ข. ค,าสาธารณูปโภค     
๑. ค8าไฟฟfา 400,000 731,790.07 -331,790.07 
2. ค8าน้ำประปา 20,000 46,865.98 -23,943 
๓. ค8าโทรศัพท6 20,000 16,664.79 3,335.21 
๔. ค8าไปรษณีย6โทรเลข 20,000 40,333 -20,333 

รวมท้ังส้ิน 5,000,000 4,998,601.16 1,398.84 
 

๒. งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 4,754,100 บาท 

นโยบายท่ี 1  ด6านความปลอดภัย 
  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณจำนวน   599,220  บาท 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สู8การช8วยเหลือคุ1มครองนักเรียนจากปSญหายา
เสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม8 ประจำปA 2564 

2. โครงการส8งเสริมทักษะด1านสุขภาพพลานามัย 
          3. โครงการการขับเคลื่อนการปfองกันและแก1ไขปSญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
          4. โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด1านยาเสพติดในการนำเข1าข1อมูลในระบบ NISPA, ระบบ
กำลังพล, ระบบ CATAS System  และการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
          5. โครงการการตรวจสอบภายใน ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
นโยบายท่ี 2   ด6านโอกาส 

  จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจำนวน   311,750  บาท 
1. โครงการส8งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู1เรียนท่ีมีความต1องการจำเป?นพิเศษ (ผู1พิการ ผู1ด1อยโอกาส)” 

 2. โครงการติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน1มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปAการศึกษา 2563 
 3. โครงการการอบรมการใช1งานโปรแกรมระบบคัดกรองปSจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) ปAการศึกษา 
2564 
 4. โครงการการฝtกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ1าหน1าท่ีส8งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปA พ.ศ.2564 
 
นโยบายท่ี 3  ด6านคุณภาพ 
  จำนวน 16 โครงการ งบประมาณจำนวน  3,483,510  บาท 
         1. โครงการพัฒนาศักยภาพข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู8ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค6กรด1วยการพัฒนาสมรรถนะ 
         2. โครงการเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ ( CEFR )  สำหรับข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใช1แบบทดสอบของ Versant 
         3. โครงการพัฒนาหลักสูตรท1องถ่ิน 
         4. โครงการพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปAการศึกษา 2564 
         5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร6โดยการจัดการเรียนรู1โดยใช1โครงงานเป?นฐาน (Project – 
Based Learning. : PBL) 
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         6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู1ท้ังระบบสู8การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู1เรียนให1
สอดคล1องกับศตวรรษท่ี 21 
         7. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู1ภาษาไทยเพ่ือการอ8านออกเขียนได1และทักษะกระบวนการคิดสู8
ความเป?นเลิศ 
        8. โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” นักเรียนในสังกัด 
สพป.มหาสารคาม เขต 2 
        9. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจำปA 2564 
        10. โครงการมีส8วนร8วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
        11. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 
        12. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู1วิทยาการคำนวณสำหรับครู 
        13. โครงการการพัฒนาห1องเรียนดิจิทัลสำหรับครู โดยใช1 app google 
        14. โครงการสนับสนุนส8งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ประจำปA 2564 
        15. โครงการเสริมสร1างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค6ด1วยกิจกรรมสภา
นักเรียนในสถานศึกษา ประจำปA 2564 
        16. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู1ท่ีตอบสนองต8อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สำหรับครู
คณิตศาสตร6 
 
นโยบายท่ี 4  ด6านประสิทธิภาพ 
                     จำนวน 8 โครงการ งบประมาณจำนวน  1,359,620 บาท 
        1. โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู1เรียน ประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและจัดแผนปฏิบัติการประจำปA 
2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ท่ีสอดคล1องเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 
แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาล ท่ีเก่ียวข1องด1านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ6เชิง
เหตุและผล (XYZ) 
        3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท่ีอิงผลการประเมินของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
        4. โครงการจัดทำข1อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
        5. โครงการส8งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
        6. โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
        7. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู8การปฏิบัติสถานศึกษาในสังกัด ปAงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        8. โครงการเผยแพร8ให1ความรู1ด1านกฎหมาย วินัยข1าราชการ เสริมสร1างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานให1แก8ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร6 
โดยใช1แผนปฏิบัติการประจำปA เพ่ือเป?นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร6 ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน1นการบริหารงานแบบองค6รวมบุคลากรมีส8วนร8วมในการดำเนินงานเพ่ือให1บรรลุ
วัตถุประสงค6 เปfาหมายท่ีกำหนด โดยมีโครงการและผลการดำเนินงานประจำปAงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1  ด6านความปลอดภัย 
   

            พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให1กับผู1เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล1อมท่ีเอ้ือต8อการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวต8อโรคอุบัติใหม8และโรคอุบัติซ้ำ 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 

          1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สู,การช,วยเหลือคุ6มครองนักเรียนจาก
ปdญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม, ประจำปD 2564 
 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได1ดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาครู
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สู,การดูแลช,วยเหลือและคุ6มครองนักเรียน ประจำปD 2564 (รูปแบบออนไลนG)  
             ครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มี
ความรู1 ความเข1าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานดูแลช8วยเหลือคุ1มครองนักเรียน และสามารถส8งเสริมพัฒนา
ทักษะทางอารมณ6 สังคม สติปSญญา คุณธรรมและจริยธรรมให1กับนักเรียนทุกคน รวมถึงการที่นักเรียนได1รับความ
ดูแลช8วยเหลืออย8างถูกต1องเหมาะสมตรงตามศักยภาพของแต8ละบุคคล สามารถเผชิญปSญหาหรือภัยคุกคามทุก
รูปแบบได1 ตลอดจนสามารถก1าวผ8านปSญหาไปสู8การมีสุขภาวะทางจิตท่ีสมบูรณ6แข็งแรงและอยู8ร8วมกับสังคมได1อย8าง
มีความสุข 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
 ๓ 

ส่วนที& ๓ 
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         2. โครงการส,งเสริมทักษะด6านสุขภาพพลานามัย 
                      ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
          3. โครงการการขับเคล่ือนการปRองกันและแก6ไขปdญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

                เนื่องจากสถานการณ6การแพร8ระบาดของโรคติดต8ออุบัติใหม8ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทำให1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไม8สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ี
กำหนดไว1ได1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการปfองกันและปราบปรามยาเสพติด ได1กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ปfองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช8วงสถานการณ6แพร8ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให1สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถประยุกต6รูปแบบ/วิธีการดำเนินงาน โดยผนวกเนื้อหาการปfองกันและ
แก1ไขปSญหายาเสพติดร8วมกับการปfองกันและแก1ไขปSญหาการแพร8ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ได1ตามแนวทางขับเคลื่อนงานปfองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในช8วงสถานการณ6แพร8ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการตามมาตรการปfองกันยาเสพติดที่กำหนดไว1ในแผนปฏิบัติการด1าน
การปfองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได1แจ1งให1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารงบประมาณที่ได1รับการจัดสรร ให1สามารถบูรณาการที่สอดคล1องกับ
สถานการณ6การแพร8ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได1ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการปfองกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด 
                เพื ่อลดการแพร8ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได1ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ6กีฬาต1านภัยยาเสพติดและจัดทำปfาย
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ประชาสัมพันธ6การปfองกันและแก1ไขปSญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อมอบให1กับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดใช1ประกอบกิจกรรมการปfองกันและแก1ไขปSญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

 
          4. โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด6านยาเสพติดในการนำเข6าข6อมูลในระบบ NISPA,  
ระบบกำลังพล, ระบบ CATAS System  และการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
                    ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
          5. โครงการการตรวจสอบภายใน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
หน8วยรับตรวจในสังกัด ให1คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค8าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให1ข1อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก1ไข การปฏิบัติงานด1านต8าง ๆ ให1มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด เพื่อพัฒนาและสร1างความ
เข1มแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแก8ผู 1ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาให1มี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัดให1มีระบบการควบคุมการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงาน ได1ถูกต1อง 
 
 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน,วยรับตรวจในสังกัด 
 

1.โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  
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2. โรงเรียนบ6านเมืองเสือ 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

3. โรงเรียนบ6านโนนแคน 
 

 

 
 
 

4. โรงเรียนบ6านสระแคน 
 

 
 

5. โรงเรียนบ6านจอมพะลาน 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. โรงเรียนบ6านมะโบ, 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

7. โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. โรงเรียนบ6านเหล,า 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โรงเรียนชุมชนบ6านสำโรง 
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10. โรงเรียนบ6านโพนทราย 

 
 
 
 
 

 
 

11. โรงเรียนบ6านกระต,ายโนนสวัสดิ์ 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
 

 
 
 
 
 
นโยบายท่ี 2   ด6านโอกาส 
 
           1. สนับสนุน ให1เด็กปฐมวัยได1เข1าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร8างกาย จิตใจ วินัย อารมณ6 สังคม และ
สติปSญญา ให1สมกับวัย 
 2. ดำเนินการ ให1เด็กและเยาวชนได1รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย8างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห6ตนเองเพ่ือการศึกษาต8อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง รวมท้ังส8งเสริมและพัฒนาผู1เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู8ความเป?นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข8งขันของประเทศ  
          3. พัฒนาระบบดูแลช8วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู8ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปfองกันไม8ให1ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมท้ังช8วยเหลือเด็กตกหล8นและเด็กออกกลางคันให1ได1รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย8างเท8าเทียมกัน  
          4. ส8งเสริมให1เด็กพิการและผู1ด1อยโอกาส ให1ได1รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได1อย8างมีศักดิ์ศรีความเป?นมนุษย6ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
          1. โครงการส,งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู6เรียนท่ีมีความต6องการจำเปTนพิเศษ (ผู6พิการผู6ด6อยโอกาส)” 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2. โครงการติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน6มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปDการศึกษา 2563 
                    ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
 3. โครงการการอบรมการใช6งานโปรแกรมระบบคัดกรองปdจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) ปD
การศึกษา 2564 
                    ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
 4. โครงการการฝpกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ6าหน6าท่ีส,งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปD พ.ศ.2564 
                    ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
 
นโยบายท่ี 3  ด6านคุณภาพ 
  

          ครูและพี ่ เล ี ้ยงเด็กพิการโรงเร ียนในส ังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 มีความรู 1 ความสามารถและทักษะในการคัด
กรองนักเรียนที่มีความต1องการจำเป?นพิเศษสามารถ 
ทำแผนการเรียนรู1เฉพาะบุคคล (IEP) พร1อมกับขอรับ
เงินอุดหนุนทางการศึกษา  เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวย
ความสะดวก  สื่อ บริการและสิ่งช8วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา สำหรับนักเรียนที ่มีความต1องการจำเป?น
พิเศษ (IEP Online) ได1อย8างมีประสิทธิภาพ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ทั ่วไปที ่จัดการเรียนรวมปAการศึกษา 2564 ทุกโรง  
ตามมาตรฐานการเรียนรวม 
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1. ส8งเสริมการจัดการศึกษาให1ผู 1เรียนมีความรู1 มีทักษะการเรียนรู1และทักษะที่จำเป?นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย8างครบถ1วน เป?นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6ทรงเป?นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต1องต8อบ1านเมือง  

2. พัฒนาผู 1เรียนให1มีสมรรถนะและทักษะด1านการอ8าน คณิตศาสตร6 การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต8างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข8งขัน และการเลือกศึกษาต8อเพ่ือ
การมีงานทำ 

3. ปรับหลักสูตรเป?นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน1นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป?นในแต8ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู1แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส8งเสริมการจัดการเรียนรู1ที่สร1างสมดุลทุกด1าน ส8งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปSญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู1เรียนทุกระดับ  
                 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให1เป?นครูยุคใหม8 มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน1าที ่ได1ดี มีความรู 1ความสามารถในการใช1เทคโนโลยีดิจ ิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย8างต8อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป?นครู 

 
ผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1. โครงการพัฒนาศักยภาพข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู,ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขององคGกรด6วยการพัฒนาสมรรถนะ 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได1ดำเนินการพัฒนาศักยภาพข1าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปA 2564 เพื่อให1ครูในสังกัดมีสมรรถนะสอดคล1องกับการจัดการเรียนรู1ใน
ศตวรรษท่ี 21 บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ปฏิบัติงานได1อย8างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสอดคล1องกับ
การเรียนรู1ในศตวรรษที่ 21 ผู1บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต1องชอบธรรม เป?นแบบอย8างท่ีดี มีจิตสำนึกในการเป?นข1าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาทครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก1าวหน1าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ได1รับการยกย8องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน1าท่ีราชการ ดังนี้ 
 
   กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส,งเสริม สนับสนุนและยกย,องเชิดชูเกียรติข6าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  (ประกวดรางวัลทรงคุณค,า สพฐ. OBEC AWARDS) 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สร1างแรงจูงใจให1ครูมีขวัญและกำลังใจใน
การพัฒนางานให1มีประสิทธิภาพ ยกย8อง เชิดชูเกียรติผู1มีผลงานดีเป?นท่ีประจักษ6 เผยแพร8ผลงาน ความดี เชิดชู
เกียรติ “รางวัลทรงคุณค,า สพฐ. OBEC AWARDS” ต8อสาธารณชน 

กิจกรรม  ส,งเสริมยกย,องเชิดชูเกียรติข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                      “ รางวัลทรงคุณค,า สพฐ. OBEC  AWARDS” 
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       กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมส,งเสริม สนับสนุนและยกย,องเชิดชูเกียรติข6าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 19 ประจำปD พ.ศ.2565 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สร1างแรงจูงใจให1ครูมีขวัญและกำลังใจใน
การพัฒนางานให1มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกย8อง เชิดชูเกียรติ ผู1มีผลงานดีเป?นท่ีประจักษ6 เพ่ือเผยแพร8ผลงาน ความดี 
เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต8อสาธารณชน เพ่ือเป?นแบบอย8างท่ีดีของครูและเด็กให1ทำความดี  

กิจกรรม  ส,งเสริมยกย,องเชิดชูเกียรติข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”ผ,านระบบออนไลนG ด6วยโปรแกรม Google Meet    

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อบรมและพัฒนาให1บุคลากรทางการศึกษา
ม ีความร ู 1สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานได 1อย 8างม ีประส ิทธ ิภาพ ม ีสมรรถนะสอดคล 1องก ับสมรรถนะหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการด1านการปฏิบัติงานและสอดคล1องกับการเรียนรู1ในศตวรรษที่ 21 เพื่ออบรมและพัฒนาให1
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต1องชอบธรรม มีจิตสำนึกในการเป?นข1าราชการที่ดี 
เพ่ืออบรมและพัฒนาให1บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก1าวหน1าในวิชาชีพ 
 

กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการข6าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติหน6าท่ีใน สพป.มหาสารคาม  
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กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติหน6าท่ีใน สพป.มหาสารคาม เขต 2 
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         2. โครงการ เตรียมการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับข6าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช6แบบทดสอบของ 
Versant 
 

   บุคลากรใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า มหาสารคาม เขต 2 สามารถ
ใ ช 1 ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ในการส ื ่ อสารได1  พ ัฒนา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ข1าราชการในสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาในการ ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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ท้ังด1านการฟSง พูด  อ8าน และเขียนได1ดียิ่งข้ึน ข1าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ในระดับ A2 และผ8านเกณฑ6การทดสอบตามที ่สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
         3. โครงการพัฒนาหลักสูตรท6องถ่ิน 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
         4. โครงการพัฒนาการคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ประจำปDการศึกษา 2564 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
         5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตรGโดยการจัดการเรียนรู6โดยใช6โครงงาน
เปTนฐาน (Project – Based Learning. : PBL) 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร6สูงข้ึนด1วย 
การจัดการเรียนรู1โดยใช1โครงงานเป?นฐาน (Project – Based Learning. : PBL) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีเจตคติท่ีดีต8อการเรียนรู1วิทยาศาสตร6ด1วยการจัดการเรียนรู1โดยใช1โครงงานเป?นฐาน (Project – Based Learning. 
: PBL) 
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         6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู6ท้ังระบบสู,การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู6เรียนให6สอดคล6องกับศตวรรษท่ี 21 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
 
         7. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู6ภาษาไทยเพ่ือการอ,านออกเขียนได6และทักษะกระบวนการคิดสู,
ความเปTนเลิศ 
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         8. โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” นักเรียนใน
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
         9. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจำปD 2564 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
        10. โครงการมีส,วนร,วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
        11. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  
 

  สถานศึกษาที่เป�ดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 221 โรงเรียน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให1
สอดคล1องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสอดคล1องกับทักษะท่ีจำเป?นในศตวรรษท่ี 21 สำหรับเด็ก

   ครูผู 1สอนกลุ8มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย
สามารถจัดการเรียนรู1ที ่พัฒนาการอ8านออกเขียนได1
และการอ 8านสร ุปความได 1อย 8างม ีประส ิทธ ิภาพ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรู1
ภาษาไทยให1สูงขึ ้น ให1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป?นเขตพื ้นที ่การศึกษาปลอดนักเรียนอ8านไม8ออก
เขียนไม8ได1 และมีทักษะกระบวนการคิดสู8ความเป?น
เลิศ โดยอบรมครูผู1สอนภาษาไทยครูผู1สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปAท่ี 1 จำนวน 221 คนและครูผู1สอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปAท่ี 6 จำนวน 221 คนเข1า
รับการอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู1
ภาษาไทย ด1วยการพัฒนาคลังสื่อนวัตกรรมส8งเสริม
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ8านออก 
เขียนคล8องและสื่อสารได1  
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ปฐมวัย ตอบสนองต8อความต1องการของเด็กและบริบทของพื้นที่ สถานศึกษาที่เป�ดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 221 โรงเรียน ได1พัฒนาและทบทวนนวัตกรรมในการจัดประสบการณ6การเรียนรู1สำหรับเด็กปฐมวัย เช8น 
กิจกรรม 6 หลัก  มอนเตสซอรี่  วอลดอร6ฟ  ไฮสโคป กิจกรรมบ1านนักวิทยาศาสตร6น1อย ประเทศไทย ฯลฯ ครูและ
บุคลากรปฐมวัยทุกคน มีความรู1ความเข1าใจกระบวนการจัดประสบการณ6การศึกษาปฐมวัย 
 
        12. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู6วิทยาการคำนวณสำหรับครู 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
        13. โครงการการพัฒนาห6องเรียนดิจิทัลสำหรับครู โดยใช6 app google 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
        14. โครงการสนับสนุนส,งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปD 2564 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
        15. โครงการเสริมสร6างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคGด6วยกิจกรรมสภา
นักเรียนในสถานศึกษา ประจำปD 2564 
 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        16. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู6ท่ีตอบสนองต,อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สำหรับครู
คณิตศาสตรG 
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นโยบายท่ี 4  ด6านประสิทธิภาพ 
  

         ครู ร ะด ั บประถมศ ึ กษ า
มัธยมศึกษาตอนต1นเป?นบุคคลแห8ง
การเรียนรู 1 และได1รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดย
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
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1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช1พื ้นที ่เป?นฐาน มีนวัตกรรมเป?นกลไกหลักในการขับเคลื ่อนบน
ฐานข1อมูลสารสนเทศท่ีถูกต1อง ทันสมัย และการมีส8วนร8วมของทุกภาคส8วน 

2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถดำรงอยู8ได1อย8างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให1มีคุณภาพอย8างยั่งยืน สอดคล1องกับบริบทของพ้ืนท่ี   

3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปAที่ 1 - 3 น1อย
กว8า 20 คน ให1ได1รับการศึกษาอย8างมีคุณภาพ สอดคล1องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   

4. ส8งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค6เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังในพ้ืนท่ี
ลักษณะพิเศษ  

5. สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให1เป?นต1นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล8องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

6.  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ผลดำเนินงาน 
        1. โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู6เรียน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ มีแผนปฏิบัติการประจำปAงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และแผนการนิเทศการศึกษาสำหรับพัฒนาและยกระดับคุรภาพการศึกษา มีการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากร ได1อย8างมีประสิทธิภาพ โปร8งใส และเกิดประโยชน6สูงสุดต8อทางราชการ โรงเรียนในสังกัดสามารถ
จัดทำข1อมูลสารสนเทศและข1อมูลรายบุคคล สพป.มค.2 ได1อย8างมีประสิทธิภาพ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร6ในระดับดีข้ึนไป นักเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุ8มสาระ 
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        2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและจัดแผนปฏิบัติการ
ประจำปD 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ท่ีสอดคล6องเช่ือมโยงกับ
แผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาล ท่ีเก่ียวข6องด6านการศึกษาตามหลักการ
ความสัมพันธGเชิงเหตุและผล (XYZ) 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 มีแผนพัฒนา ฯ แผนปฏิบัติการประจำปA  
ที่สอดคล1องกับนโยบายของหน8วยงานที่เกี่ยวข1องทุกระดับ ตลอดจนมีความสอดคล1องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 
แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข1องด1านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนนโยบายที่เกี ่ยวข1องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ6เชิงเหตุและผล (XYZ) 
ตลอดจนมีความสอดคล1องกับนโยบายของหน8วยงานที่เกี่ยวข1องทุกระดับ และสามารถใช1เป?นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ทำให1สามารถจัด ส8งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับได1อย8างมีคุณภาพ 
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        3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท่ีอิงผลการประเมินของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
        4. โครงการจัดทำข6อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 

 ไม8ได1ดำเนินงาน 
 
        5. โครงการส,งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด มีหลักเกณฑ6
แนวปฏิบัติ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ มีข1อมูลพ้ืนฐานในการบริหารงานบุคคลท่ีครบถ1วน ถูกต1องและเป?นปSจจุบัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และสถานศึกษามีอัตรากำลังข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ1างตามความขาดแคลน และความต1องการอย8างเหมาะสม ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และสถานศึกษาทุกคน ได1รับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ผลการปฏิบัติงาน  
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       6. โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

            สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่สอดคล1องกับบริบทของหน8วยงานและสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดทุกแห8งได1รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา และผู1มีส8วนเกี่ยวข1องรวมทั้งผู1ทรงคุณวุฒิ ด1วยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สามารถ
นำไปใช1เป?นข1อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได1ครบถ1วนสอดคล1องกับบริบทของหน8วยงานและ
สถานศึกษา 
 
       7. โครงการขับเคล่ือนนโยบายสู,การปฏิบัติสถานศึกษาในสังกัด ปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ผู1บริหาร ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๒ จำนวน 1,980 
คน มีความรู1สามารถนำนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสู 8การปฏิบัติได1อย8างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
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        8. โครงการเผยแพร,ให6ความรู6ด6านกฎหมาย วินัยข6าราชการ เสริมสร6างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงานให6แก,ข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

              ผู1บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ได1ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข1อง จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
และนำความรู1ท่ีได1รับเพ่ือนำไปพัฒนา พัฒนาและสร1างเสริมคุณภาพจิตให1ผู1บริหารสถานศึกษามียึดม่ันในหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา เสริมสร1างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในหน1าท่ีรับผิดชอบ หาแนวทางการพัฒนาและการปfอง
ปรามการกระทำผิดวินัย ปfองกันการทุจริต และสร1างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให1แก8ผู1บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สร1างเครือข8ายด1านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข1าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที& ๔ 
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            จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปAงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ในปAงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พบว8ายังมีปSญหา 
อุปสรรคในการดำเนินงาน พอสรุปได1ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ทำให1เกิดความล8าช1า 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปA 

2. การจัดสรรงบประมาณล8าช1า  และจัดสรรในห1วงใกล1สิ้นปAงบประมาณ  ทำให1เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม8 
สามารถบริหารงบประมาณได1อย8างมีประสิทธิภาพ 

3. การแจ1งตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ล8าช1า ทำให1เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม8 
สามารถวางแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดได1อย8างมีประสิทธิภาพ 
           4. บุคลากรในสังกัดบางส8วน ยังขาดความตระหนักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให1บรรลุตาม
ยุทธศาสตร6ท่ีกำหนดไว1 จึงควรสร1างความตระหนักและมอบหมายการปฏิบัติหน1าท่ีความรับผิดชอบให1เชื่อมโยงสู8
การบรรลุตามยุทธศาสตร6ให1เพ่ิมมากข้ึน 
           5. องค6คณะบุคคลขาดการเชื่อมโยงภารกิจ และบูรณาการทำงาน ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน 

     ปSญหาและอุปสรรค ดังกล8าวข1างต1น เป?นสิ่งท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต1องตระหนัก และต1อง
ได1รับการแก1ไข ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให1ปSญหา อุปสรรค ลดน1อยลง หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมท่ีไม8สามารถ
ดำเนินงานแก1ไขได1ต8อไป เพ่ือให1สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได1บริหารแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ ให1มีประสิทธิภาพสูงสุด ส8งผลต8อการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนเป?นสำคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปdญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ๔ 

ข6อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา ปDงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 ๕ 
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     ในปAงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  
ควรดำเนินงานตามกรอบภาระงาน และกรอบวงเงินงบประมาณท่ีคาดว8าจะได1รับ โดยบริหารแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณ ภายใต1แผนการใช1จ8ายงบประมาณท่ีได1รับอนุมัติเงินงบประมาณ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ของเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาให1มีความเข1มแข็งและมีส8วนร8วมเพ่ิมมากข้ึน ยึดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และโปร8งใส
ตรวจสอบได1 ดังนี้ 

1. สพฐ. ดำเนินการแจ1งนโยบาย / ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปAต1นปAงบประมาณ 
2. การสอนงาน การสอนงานเป?นการช8วยให1บุคลากรท่ีได1รับการสอนมีประสบการณ6ตามความต1องการ 

ของผู1สอนและผู1รับสอน ผู1สอนจะแนะนำให1รู1จักวิธีการปฏิบัติอย8างถูกต1อง การสอนงาน อาจจะทำได1โดยให1
ผู1อำนวยการกลุ8มหรือหัวหน1ากลุ8มงานหรือผู1ท่ีมีประสบการณ6มากกว8าหรืออยู8ในระดับท่ีสูงกว8าผู1รับการสอนเป?น
ผู1สอน เป?นการสอนกันแบบตัวต8อตัว บางครั้งอาจสอนกันเป?นกลุ8มก็ได1 ผู1สอนงานจะต1องอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปและ
วัตถุประสงค6ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ แก8ผู1รับการสอนงาน ซ่ึงจะให1ประโยชน6แก8ท้ังงาน ตัวผู1สอนและผู1รับการสอน
งาน นอกจากนี้อาจจะให1ทำหน1าท่ีผู1ช8วย การให1ทำหน1าท่ีผู1ช8วยก็จะเป?นการฝtกให1บุคลากรได1เรียนรู1งานในตำแหน8งท่ี
สูงข้ึน ในระหว8างท่ีทำหน1าท่ีเป?นผู1ช8วยก็จะได1รับการแนะนำจากผู1อานวยการกลุ8ม รู1จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง รู1วิธีการทำงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีตนเองจะต1องรับผิดชอบต8อไป เป?นการพัฒนาคนให1รู1จัก
งานท้ังด1านความรู1 ทักษะและเจตคติ 

3. การสับเปลี่ยนโยกย1ายหน1าท่ี เม่ือบุคลากรได1ปฏิบัติงานไปได1ในระยะเวลาหนึ่ง อาจจะให1มีการ 
สับเปลี่ยนโยกย1ายหน1าท่ี เพ่ือให1บุคลากรเกิดการเรียนรู1งานมากข้ึน โดยอาจจะสับเปลี่ยนระหว8างกลุ8มงานภายใน 
หรือภายในกลุ8มงาน มีกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดชัดเจนตามความเหมาะสมและเห็นควรของผู1อำนวยการกลุ8ม 
นอกจากนี้ยังอาจจะทำให1บุคลากรในกลุ8มได1ทำงานประสานสัมพันธ6กันเป?นอย8างดี การท่ีงานจะประสานสัมพันธ6กัน
ได1ก็ควรจะต1องวางข้ันตอนการทำงานท่ีต8อเนื่องสัมพันธ6กัน หากบุคลากรได1รู1จักหรือได1เรียนรู1ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
หลาย ๆ อย8าง ก็จะช8วยให1การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ6ต8อเนื่องกันเป?นอย8างดี 
 4. การให1เข1าร8วมประชุมในโอกาสต8าง ๆ การท่ีบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี ได1มีโอกาสเข1าร8วมประชุม
กับผู1อำนวยการสำนักหรือผู1อำนวยการกลุ8มหรือเป?นผู1แทนผู1บริหาร ก็จะเป?นวิธีการหนึ่งท่ีช8วยพัฒนาบุคลากรผู1นั้น 
เม่ือบุคลากรได1เข1าร8วมประชุมในงานท่ีเก่ียวข1องก็จะมีโอกาสได1ฟSงการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงาน
นั้น ๆ รู1จักบทบาทของแต8ละบุคคล มีโอกาสได1แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับผู1ร8วมประชุม เกิดความกล1า
แสดงออก สามารถพูดให1ความเห็นได1อย8างไม8ตะกุกตะกัก 
 5. การจัดทำคู8มือการปฏิบัติงาน ควรจะจัดทำหรือจัดหาคู8มือการปฏิบัติงานของแต8ละกลุ8มหรือจาก
ภายนอกองค6การมาให1บุคลากรในกลุ8มงานได1อ8านและศึกษา มีความเข1าใจในข้ันตอนในการดำเนินการ ต8าง ๆ ใน
กระบวนการทำงานหนึ่ง ๆ ต้ังแต8เริ่มต1น การปฏิบัติงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงานนั้น ๆ รู1ว8าควรจะมีความรู1ในเรื่อง
อะไรหรือจะหาข1อมูลมาจากไหน เกิดการประสานงานกันระหว8างผู1ปฏิบัติงานแต8ละคนท่ีเก่ียวข1อง นอกจากนี้ยังจะ
ทำให1การปฏิบัติงานเป?นไปตามข้ันตอน ไม8เกิดความสับสนและไม8ซ้ำซ1อนกัน และก8อให1เกิดความชัดเจน เกิดความ
เป?นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน จะทำให1บุคลากรมีความรู1และแนวคิดใหม8 ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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 6. การเรียนรู1ด1วยตนเองผ8านสื่ออิเล็กทรอนิกส6 (e-Learning) บุคลากรสามารถดำเนินการศึกษาด1วย
ตนเองในหลักสูตรท่ีตรงตามความต1องการ เป?นการเพ่ิมความรู1และศักยภาพให1กับบุคลากร เช8นการอบรมออนไลน6 
HRD: e-Learning ของศูนย6พัฒนาการเรียนรู1ทางไกล สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ซ่ึงเป?น
หลักสูตรอบรมออนไลน6ท่ีเป?นความต1องการร8วมของ ส8วนราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของข1าราชการให1สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต1ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม8 โดยไม8ต1องเสียค8าใช1จ8ายในการอบรม เช8น ชุดหลักสูตรการ
เขียนหนังสือราชการ, ด1านการเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด1านการพัฒนากระบวนทัศน6และ
คุณลักษณะข1าราชการ เป?นต1น 
 7. การฝtกอบรมภายในองค6การ ควรดำเนินการจัดอบรมให1กับบุคลากรของบุคลากร โดยให1ผู1อำนวยการ
กลุ8มเป?นวิทยากรถ8ายทอดความรู1และประสบการณ6ในการทำงาน  
 8. การฝtกอบรมจากหน8วยงานภายนอก หน8วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรจะต1องจัดหาหลักสูตรท่ี
หน8วยงานภายนอกจัดอบรมท่ีเก่ียวข1องกับงานของกลุ8มนโยบายและแผน, กลุ8มวิเคราะห6งบประมาณ, กลุ8มติดตาม
ประเมินผล มาเสนอให1กับผู1อำนวยการกลุ8มพิจารณาส8งบุคลากรเข1าอบรม รวมถึงการเชิญวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ
เฉพาะด1านจากหน8วยงานภายนอกมาให1ความรู1เพ่ือเสริมสร1างสมรรถนะบุคลากร ดังนี้ 
              8.1 สร1างความเข1มแข็งในการจัดการศึกษาโดยรวมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การเชื่อมโยงและ
บูรณาการร8วมกันระหว8างสำนักงานเขตพ้ืนท่ี องค6คณะบุคคล และสถานศึกษา โดยยึดคุณภาพผู1เรียนเป?นสำคัญ 
              8.2 จัดระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ โดยใช1แผนการใช1งบประมาณ เป?นเครื่องมือใน
การบริหารงบประมาณ/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน มีคณะกรรมการฯพิจารณาแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ท่ีสอดคล1องกับสถานการณ6ความจำเป?นเร8งด8วน 
     8.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปA ควรเน1นการมีส8วนร8วมจากเครือข8ายสถานศึกษา และตัวแทน
ผู1บริหารสถานศึกษาแต8ละระดับ เพ่ือให1การจัดทำแผนงาน/โครงการ เป?นไปตามบริบทและความต1องการ 
     8.4 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให1เกิดประสิทธิภาพ คุ1มค8า และเกิด
ประโยชน6สูงสุด เพ่ือนำมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนต8อไป 
     8.5 สื่อสารผลการขับเคลื่อนนโยบายสู8การปฏิบัติอย8างท่ัวถึงให1แก8ผู1เก่ียวข1องกับการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 9. สถานการณ6การแพร8ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให1การขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปAงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการได1ไม8ครอบคลุมตัวชี้วัด/
แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปAงบประมาณ พ.ศ.2564 
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  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 



 

 

 

คณะทำงาน 

 
 
 
 
 

1. นายสุชาติ   พุทธลา          ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
          2. นายไพทูรย+   ชาวโพธิ์   รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 3. นายเอกศักดิ์   จันทะกา  รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
          4. นายวิทยา  นนท+นภา    รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
 
 
 

1. นางสาวละมุล อนุสัตย+  ผู�อำนวยการกลุ3มนโยบายและแผน  ประธานคณะทำงาน 
2. นายภูตะวัน  วรนันทการกิจ นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชำนาญการ  คณะทำงาน 
3. นางสาวสายฝน จุปะมัดตัง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชำนาญการ  คณะทำงาน 
4. นางสุกัลยา  ทับมะโรง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชำนาญการ  คณะทำงาน 
5. จ3าสิบเอกหญิง สุนันทา   โคตรโสภา เจ�าหน�าท่ีธุรการ     คณะทำงาน 
6. นางนันทรัตน+ จันทเขต  นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะทำงาน 

 
 

ออกแบบปก 

 นายศักดา   ปาสานำ  ศึกษานิเทศก�ชำนาญการ 

 

ที�ปรึกษา   

  คณะทาํงาน 

ที�ปร ึกษา 
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