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ชื่อโครงการ   บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สนับสนุนการศึกษา รับฟังความคิดเห็น เพ่ือแก้ไข

รัฐธรรมนูญ    
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายด้านประสิทธิภาพ    
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหาร 

งานด้านงบประมาณ ประเด็นการพิจารณา การวางแผนการใช้ งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)    ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชลธิชา  พงศ์ศรี / นางสาวอารีย์  บุญเสริม 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 144 โรงเรียน ทั้งการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษา  
ในระดับขั้นพ้ืนฐานดังนั้น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล และผู้รับบริการพึงพอใจโดยยึดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอ่างทอง สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
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๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มภารกิจและหน่วย จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วยในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดตามภารกิจ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

กลุ่มนโยบายและแผน/
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).......................................... 

จำนวนเงิน  2,500,000  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

ที่ รายการ งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พัก 50,000 15,000 15,000 10,000 10,000 
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 50,000 15,000 15,000 10,000 10,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์  200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
5 ค่าซ่อมแซมสํานักงาน 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000 
6 ค่าจ ้างถ ่ายเอกสาร 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
7 ค่าจ ้างลูกจ ้างชั่วคราว 113,400 113,400 - - - 
8 ค่าวัสดุสํานักงาน 300,000 100,000 100,000 50,000 50,000 
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล ่อลื่น 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000 

10 ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ตามความจําเป ็นๆ) 26,600 26,600 - - - 
 รวม 1,100,000 400,000 260,000 220,000 220,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 

1 ค่าไฟฟา้  1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
2 ค่าน้ำประปา 100,000 30,000 30,000 20,000 20,000 
3 ค่าโทรศัพท ์ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
4 ค่าไปรษณยี ์ 50,000 15,000 15,000 10,000 10,000 
5 ค่าอินเทอร์เน็ต 30,000 8,000 8,000 7,000 7,000 
 รวม 1,400,000 358,000 358,000 342,000 342,000 
 รวมงบประมาณ 2,500,000 758,000 618,000 562,000 562,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ทุกกลุ่มภารกิจ/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล 

 
ร้อยละ 80 

 
ทุกกลุ่มภารกิจ/

หน่วย รายงานผล
การดำเนินงาน 

 

 
แบบรายงานผล
การดำเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ผ่านการประเมินมาตรฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม  

 
ร้อยละ 80 

 
ทุกกลุ่มภารกิจ/

หน่วย รายงานผล
การดำเนินงาน 

 
แบบรายงานผล
การดำเนินงาน 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอ่างทอง สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
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ชื่อโครงการ โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๔ 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนย่อย การสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และ

ความสงบสุขของประเทศ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน

พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
สนองนโยบาย ศธ.  นโยบายการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย 
สนองมาตรฐาน สพท. -  
สนองตัวชี้วัด KRS  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)      ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุขเกษม  พันธ์นา 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่า  

ของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา  
ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการให้นักเรียน 
นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้ การป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง 
รอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม 
เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ความคิดการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 

การดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและป้องปราม  
ผู้จำหน่าย/ผู้เสพ มาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/แหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกัน  
ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน 
มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมี
ยุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทาง
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การดำเนินงาน และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๔ 
๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพื่อป้องกันการแพร่หลายระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข        
นอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 ๓. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ     
มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครูจิตวิทยาประจำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๑๔๔ คน  
เข้าร่วมโครงการ  

 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูจิตวิทยาประจำโรงเรียนและนักเรียนมีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า        
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒. นักเรียนและนักศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ไม่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงและมีเหตุอันไม่เหมาะสม 
 ๓. สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลและสามารถนำไปปฏิบัติในสถานที่จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุขเกษม พันธ์นา 
2 กิจกรรมอบรมครูจิตวิทยาประจำโรงเรียน พฤษภาคม – กันยายน๒๕๖๔ นายสุขเกษม พันธ์นา 

นางนพมาศ  แจ่มกระจ่าง 

๕. งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณ 

  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................... 
 จำนวนเงิน  ๒๘,๐๐๐  บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณทีใ่ช ้ งบประมาณจำแนกตามการใชจ้า่ย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมครูจิตวิทยาแนะแนว 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร 
และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม
ทั้งสิ้น ๑๔๔ คน (๑๔๔ คน x ๑ มื้อ x ๑๐๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ เข้ารับการ
อบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่  จำนวน ๑ 
รุ่นๆ ละ  ๑ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๔๔ คน 
  (๑๔๔ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท)  

๒๘,๐๐๐  
 
 
 
 
 

 

 
๑๔,๔๐๐ 

 
 
 

๘,๖๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 - ๔ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณทีใ่ช ้ งบประมาณจำแนกตามการใชจ้า่ย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
   วิทยากรบรรยาย จำนวน ๑ คน ชั่วโมงละ 
๖๐๐ บาท (๑ คน X ๕ ชั่วโมง X ๖๐๐ บาท) 
- ค่าวัสด ุ

 ๓,๐๐๐   
 
 

๑,๙๖๐ 

3 - ๔ 

รวมงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒๓,๐๔๐ ๑,๙๖๐  

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ครูจิตวิทยาประจำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 
๑๔๔ คน เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

 
ตรวจนับ 

 
การสังเกต 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีการป้องกันการแพร่หลายระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒. มีการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 ๓. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ              
มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ   
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ชื่อโครงการ ตรวจสายตาให้กับนักเรียน โครงการ“Sight for Kids” และการติดตามและประเมินผล
การตรวจสายตา   

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที ่17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม   แผนย่อย การคุ้มครอง

ทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สนองนโยบาย ศธ. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัย

เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   ประเด็นพิจารณา  ผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ    

สนองตัวชี้วัด KRS - 
สนองการประเมินITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนันทยา  โสภณสรัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีจุดประสงค์            

ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนา  
ในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
เป็นขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2564  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
เน้นพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน และได้ประสานงานกับสโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้ดำเนินการ          
ตรวจสายตาให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจคัดกรองความผิดปกติของสายตาและให้ความรู้วิธีการ
ตรวจสายตาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อจะได้ไปทำการคัดกรองการตรวจสายตา
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ให้กับนักเรียน ตามโครงการ “Sight for Kids” พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับตรวจสายตาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับกลับไปตรวจสายตาให้กับเด็กนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ หากพบว่า  
มีสายตาผิดปกติก็จะคัดกรองไว้เพ่ือส่งให้จักษุแพทย์ตรวจ โดยละเอียดเพ่ือรักษาตามอาการที่ พบ สำหรับเด็ก
นักเรียนที่ต้องรักษาด้วยแว่นสายตา ก็จะได้รับแว่นสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับเด็กที่มีโรคตา  
เช่น ตาแข หนังตาตก ตาขี้เกียจ หรือต้อกระจก ก็จะได้รับใบส่งตัวเพ่ือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนทุกคน ตลอดจนการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับสายตาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการตรวจสายตาให้กับนักเรียน โครงการ“Sight for Kids” และ
การติดตามและประเมินผลการตรวจสายตาขึ้น   

๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพื่อตรวจสายตานักเรียนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้วิธีการตรวจ 
สายตาเบื้องต้นให้กับนักเรียน 

๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสตรวจวัดสายตาและได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตาโดยจักษุแพทย์   

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 84 คน  
๒. นักเรียนในสังกัด จำนวน  196 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา  

และนำความรู้ดังกล่าวไปตรวจคัดกรองวัดสายตานักเรียนนักเรียนในเบื้องต้นและรับการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์   
2. นักเรียนได้มีโอกาสตรวจวัดสายตาและได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตา 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจวัดสายตาให้กับ
นักเรียน โดยจักษุแพทย์  

1 กุมภาพันธ์ 2564- 
20 มีนาคม 2564 

นางนันทยา 
   โสภณสรัญญา 

2  กิจกรรมการรับแว่นสายตานักเรียน  21 มีนาคม 2564 – 
30 เมษายน 2564 

นางนันทยา 
   โสภณสรัญญา 

3  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ   1 พฤษภาคม 2564 – 
30 กันยายน 2564 

นางนันทยา 
   โสภณสรัญญา 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................. 
จำนวนเงิน 9,300  บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

1. กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจวัดสายตา             
ให้กับนักเรียน โดยจักษุแพทย์ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะครู/
กรรมการ/เจ้าหน้าที่) 
 (20 คน x 30 บาท = 600 บาท)  

600 
 

 
 
- 

 
 

600 
 

 
 
- 

 
 

2 - 4 

2. กิจกรรมการรับแว่นสายตานกัเรียน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (230 คน x 30 บาท = 6,900 บาท) 

6,900  
 
- 

 
 

6,900 

 
 
- 

 
 

2 - 4 

3. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60 คน x 30 บาท = 1,800 บาท) 

1,800  
 
 
- 

 
 

1,800 

 
 
 
- 

 
 
 

2 - 4 
รวมงบประมาณ 9,300 - 9,300 -  

  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจวัดสายตา   

2. ร้อยละของนักเรียนได้มีโอกาสตรวจวัดสายตาและ
ได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตา 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 

 
แบบทดสอบ 

 
 

การสอบถาม 

 
แบบทดสอบ 
(ก่อน-หลัง 
การอบรม)  

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้มีโอกาสมองเห็นเป็นปกติ

และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้  

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
การสอบถาม 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน

ให้เต็มตามศักยภาพ  
๒. นักเรียนได้รับโอกาสการตรวจรักษาตาและการมองเห็นให้เป็นปกติเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนการสอน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  แผนย่อย การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น  
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
สนองมาตรฐาน สพท. - 
สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
สนองการประเมินITA - 
ลักษณะโครงการ ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
 โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมคิด  ชีระภากร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบาย “การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TES) 
เพ่ิมเติมในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยน
ชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการศึกษาให้มี 
ความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการปลดล็อกปรับเปลี่ยนและเปิดกว้าง 
เพ่ือนําไปสู่นักเรียนยกกําลังสองที่เน้นเรียน เพ่ือรู้พัฒนาทักษะ เพ่ือทําครูยกกําลังสองที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู  
พัฒนาครูในระบบห้องเรียนยกกําลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกําลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกําลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ OnSite เรียนที่
โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน  On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกกําลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่ าเทียมกัน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งในสภาพปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความแตกต่างกันไป  
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการขาดแคลนครูครูสอนไม่ครบชั้นไม่ตรงตามวิชาเอก และขาดแคลน
สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนน การจัดการศึกษาทางไกล การประยุกต์ใช้ และการให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาการศึกษา และการดำเนินการ 
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นของ

สถานศึกษาในสังกัด 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4 .เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อผสมผสานของโรงเรียนในสังกัด 

๓. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 140 แห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
 2. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม สามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

แสวงหาความรู้ 
๒. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. สถานศึกษาในสังกัดสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน(โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.1 สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการนิ เทศ ติดตาม 
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ 
     1.2.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 
2 ครั้ง และดำเนินการนิเทศดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
และคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
จำนวน ๒ ครั้ง และดำเนินการนิเทศ ดังนี้ 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสมคิด  ชีระภากร 
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ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.1 ประชุมครั้งที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
และคณะกรรมการนิเทศฯ  
1.2 ดำเนินการนิเทศ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อผสมผสานของโรงเรียนใน
สังกัด 
1.3 ประชุมครั้งท่ี ๒ ประชุมสรุปผลการนิเทศของ
คณะกรรมการนิเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาต่อยอดการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด 
     ๑.๑ สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการ
สนับสนุน ดูแล ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ๑.๒ จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งต่อ
ยอดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) แก่ครูผู้สอนโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด 
     ๑.๓ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
ดำเนินการดังนี้ 
         ๑.๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมการนิ เทศ 
ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และดำเนินการนิเทศ ดังนี้ 
ประชุมครั้งที่ ๑ ชี้แจงแนวทางการนิเทศ 
         - ดำเนินการนิเทศ 
ประชุมครั้งที่ ๒ สรุปผลการนิเทศ 
     ๑.๔ ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก ตามมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลฯ 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
    ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล เช่น การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
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ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ในระบบต่าง ๆ แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด  
   2.2 มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอน ที่ผ่านการ
ทดสอบ การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลใน
รูปแบบต่าง ๆ  
   ๒.3 ติดตามการจัดการเรียนสถานศึกษาในสังกัด
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
งบสพป.อ่างทอง  งบสพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน  21,886  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    1.1 สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
    1.2 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ 
          - ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 2 
คร้ัง และดำเนนิการนิเทศดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
2 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
และคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จำนวน ๒ คร้ัง และ
ดำเนินการนิเทศ ดังนี ้
1.1 ประชุมครั้งที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานและคณะกรรมการนเิทศฯ จำนวน 24 
คน 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ๒4 
คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท 

 

       - ค่าอาหารกลางวนั ๒4 คนๆ ละ ๑ 
มื้อ ๆ ละ 50 บาท (ข้าวกล่อง) 
 
 

 

 

11,706 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

720 
 

1,200 
 

 2 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
1.2 ดำเนินการนิเทศ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อผสมผสาน
ของโรงเรียนในสังกัด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒4 คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
  จำนวน 10 วัน 
- ค่าชดเชยน้ำมันสำหรับคณะกรรมการนิเทศ ติด
ตามฯ 

   
 
 

4,440 
 

5,346 
 

  

กิ จ ก รรมที่  2  ก ารพั ฒ นาต่ อยอดการจั ด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
     ๑.๑ สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการ
สนับสนุน ดูแล ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ๑.๒ จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง
ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเที ยม (DLTV) แก่ครูผู้ สอน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ เข้า
อบรมและคณะกรรมการจำนวน ๑12 คน ๆ ละ 
30 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน  3,360  บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก จำนวน 
1,200 บาท/ชั่วโมง ๑ คน จำนวน 3 ชั่วโมง เป็น
เงิน 3,600 บาท 
   - ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน  ๑  คน เป็นเงิน 
500 บาท 
   - ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 

10,180  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,360 
 
 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

3 

      ๑.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  
      -ประชุมคณ ะกรรมการดำเนินงานและ
คณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 24 คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒4 คนๆ ละ 1 
มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน 720 บาท 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
720 

 
 
 
 
 
 

 

3 

     1.4 ดำเนินการนิเทศ   
     นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ผ่านสื่อผสมผสานของโรงเรียนในสังกัด 
     (นิเทศ บูรณาการ กับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา) 

    3 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 

 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

๑.4 ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผล
การประเมินในระดับดีมาก ตามมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลฯ 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ในการ
ประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยีดิจิทั ล  (Digital 
Technology) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทางไกล เช่น การเรียนรู้ผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษา และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในระบบต่าง ๆ 
แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด  
       1.5.1  มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอน 
ที่ ผ่ านการทดสอบ การเรียนรู้ผ่ านสื่ อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ ต่าง ๆ  
       1.5.2  ติดตามการจัดการเรียน
สถานศึกษาในสังกัดในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 

 

     
3 

รวมงบประมาณ 21,886 3,600 16,286 2,000  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
      ๑. ร้อยละของครูในสถานศึกษาในสังกัดได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ให้ได้มาตรฐาน 
      2. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม สามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

ร้อยละ 100 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

 
 

การสอบถาม 
การสังเกต 

 
 

การสอบถาม 
การสังเกต 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ในการแสวงหาความรู้ 
     ๒. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกล ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     ๓. สถานศึกษาในสังกัดสามารถใชเทคโนโลยีการ
เรียนการสอนทางไกล ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

 
 

การสอบถาม  
การสังเกต 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล   

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาในสังกัด สามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP ) ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การเรียนรู้ตลอดชีวติ /การพัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็น
เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th 

สนองนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
สนองมาตรฐานสพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวบ่งชี้ที่ ๑ การ

บริหารงานด้านวิชาการ  ประเด็นพิจารณา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการ
ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ ที่หลากหลายของ
ผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

สนองการประเมินITA   - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform Deep By MOE ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะใช้เป็นฐานการเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนออนไลน์  อีกทั้งในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการบริหารจัดการเรื่อง School Management System  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การสอบ และการติดตาม 
วัดและประเมินผลของครูและนักเรียน เช่น ครูสามารถเข้าศึกษาอบรมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้จากเว็บไซต์ Deep By MOE ประกอบไปด้วย เครื่องมือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft 
Teams นอกจากนี้จะเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนที่สนใจอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยได้เข้ามานำเสนอข้อมูลสาระ
การเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เรียนในการเรียนรู้ในอนาคตการสร้างแพลตฟอร์มไม่ได้ต้องการให้ภาคเอกชน  
มาแสวงหากำไร แต่เป็นการเปิดให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนได้เข้ามาทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน
การศึกษา เพ่ือสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กไทย 
มีทักษะและอิสระในการค้นหาข้อมูลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา  
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ และสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ได้อีกด้วย 
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จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ให้เปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ให้มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองหาแนวทางในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) จึงจัดทำโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP ) ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ครูสามารถเข้าศึกษาและอบรมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จากเว็บไซต์  

Deep By MOE 
2. เพ่ือให้ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์

และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. เพ่ือสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

๓. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ 
1. ครูสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์  

และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์และ

สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

๔.กิจกรรมและการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 

กิจกรรมที่๑ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
แบบโต้ตอบออนไลน์ 

มกราคม-กรกฎาคม 
๒๕๖4 

นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 

2 กิจกรรมที่2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).......................................... 

 จำนวนเงิน 8,640  บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP ) 
ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์และสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ตรวจสอบ 
 
ตรวจสอบ 

 
เว็บไซต์ Deep.go.th 
 
เว็บไซต์ Deep.go.th 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีองค์ความรู้
และและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้จากเว็บไซต์ Deep.go.th 
๒.ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) 
ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์และสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

-นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตชั้น
เรียน 
 
-นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

- นิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 
 
 
-แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบประเมินผล 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีองค์ความรู้และและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้จากเว็บไซต ์Deep.go.th 
   ๒. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์และ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้า่ย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ 
- ค่าชดเชยน้ำมนั 6,240 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 วันๆละ 120 บาท 
(1 คน X20 วัน×120บาท = 2,400) 

8,640  
 
 
 

 
 

6,240 
2,400 

 

 
 

 

2-3 

กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

-    ๓ 

รวมงบประมาณ   8,640   
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ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและ 
 โรงเรียนประชารัฐ   
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านโอกาส 
สนองมาตรฐาน สพท. - 
สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สนองการประเมิน ITA -  
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโสรส  มั่นดี  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจำตำบล ตามนโยบาย "๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ" ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเองเกิดความเท่าเทียมครอบคลุมทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการจัดการศึกษาของประทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของประเทศในด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศและด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในกาส่งเสริมกาเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียน  
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้ง เอกชน บ้านวัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดเน้น
ของโครงการสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียน จึงจัดทำโครงการนี้ 
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๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการ การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ: ศักยภาพ 
และ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษา อย่างน้อยตำบลละ ๑ โรงเรียนจำนวน ๖๕ โรงเรียน

ที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท้าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
ทั่วประเทศ ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้ 
๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะศักยภาพ และ

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน ๖๕ 
โรงเรียน   

กันยายน ๒๕๖๓ ๑.นายโสรส  มั่นดี 
๒. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
๓.นางวนิดาอุดมวิชิตกุล 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................  
จำนวนเงิน .........................................  บาท (................................................................)   
รายละเอียดดังนี้  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย ไตรมาสที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

กิจกรรมที่ ๑จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่าง ๘๐ x ๓๐x 2 มื้อ 
-ค่าวัสดุ 

    
3-4 

รวมงบประมาณ      

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๖๕  โรงเรียน

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
ป ร ะ เมิ น ต า ม
กรอบของ สพฐ 
 
ก า ร ท ด ส อ บ
ระดับชาติ 

 
แบบประเมิน
ตามกรอบของ 
สพฐ 
ข้อสอบสำหรับ
ก ารท ด ส อ บ
ระดับชาติ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
พร้ อม ใน ทุ กด้ าน  ทั้ งส ม รรถน ะ : ศั ก ยภ าพ  และ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สร้างคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ( Intelligence 
Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 
มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
(Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการ
ลูกเสือปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีคุณลักษณะตาม
โรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
(Moral Quotient) สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบ
การศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 
ก า ร นิ เ ท ศ 
ติ ด ต า ม  ก า ร
สังเกต และการ
สัมภาษณ์ 
 
 
ก า ร นิ เ ท ศ 
ติ ด ต า ม  ก า ร
สังเกต และการ
สัมภาษณ์ 
 
 

 
แ บ บ นิ เ ท ศ 
ติ ด ตาม  ก าร
สั ง เก ต  แ ล ะ
การสัมภาษณ์ 
 
 
แ บ บ นิ เ ท ศ 
ติ ด ตาม  ก าร
สั ง เก ต  แ ล ะ
การสัมภาษณ์ 
 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้ 
๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะศักยภาพ และ

ความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

๓. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความโปร่ง ใส่
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา(A) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมงานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้
เป็นที่ยอมรับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย การป้องกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ    
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การ

บริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นพิจารณาที่  ๔ การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 7 การกำกับกูแลการทุจริต 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย(Agenda)   เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา และนายธนญชัย  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ใหม่ และครูผู้ช่วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารงานของสถานศึกษา 
และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่อง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ประกอบที่ผ่านมา  
ได้มีเรื่องราวร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้
ปริมาณคดีการกระทำผิดทางวินัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งพบว่า ผู้บริหารบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนที่ทางราชการกำหนด ขาดการธำรงรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 เพ่ือเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบ แบบแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การสืบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง 
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
ในสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อันนำไปสู่การฟ้องร้องทางปกครองหรือการร้องเรียนกล่าว
หาทางวินัยส่งผลให้ปริมาณข้อร้องเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลดจำนวนลง
ตามลำดับ  

๒. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดถึงกรณีตัวอย่างความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

อันนำไปสู่การป้องกันการทุจริต 
4. เพ่ือเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่การฟ้องร้องทางปกครอง หรือการ

ร้องเรียนกล่าวหาทางวินัย 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารในสังกัด (จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน และผู้บริหารในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จำนวน ๑๔ คน รวม ๑๕๘ คน) ได้รับการอบรมความรู้ทางวินัย จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมตามสภาพ  
ที่พึงประสงค์ตลอดทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการลดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมธำรง
รักษาวินัยข้าราชการสู่การเป็นบุคคลต้นแบบได้ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. อบรมการพัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  

เม.ย. ๖๔ – พ.ค. ๖๔ นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา 
นายธนญชัย  คงมี 

๒.  เข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่ สพฐ. หรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพนิติกร 

ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา 
นายธนญชัย  คงมี 

๓. เผยแพร่บทความข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับการรักษาวินัยประจำเดือน 

ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).......................................... 
จำนวนเงิน ๔๕,๒๕๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรมการพัฒนาวินัย
และคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
  (๓ ชั่วโมง Xจำนวน ๑ คน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
 (๓ ชั่วโมง Xจำนวน ๑ คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ 
บาท จำนวน ๑๕๘ คน คณะทำงาน จำนวน ๑๓ 
คน รวม ๑๗๑ คน 
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน 
๑๗๑ คน 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม เล่มละ ๕๕ บาท 
จำนวน ๑๕๘ เล่ม  
- ค่าพาหนะในการเดินทางของวิทยากร 
- ค่าที่ พั กวิทยากร (ตุลาการศาลปกครอง -
บรรยายเช้า) 
- ค่าวัสดุ 

 
๔๕,๒๕๐ 

 

 
 
 
 
 

๓,๖๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๒๖๐ 
 
 

๑๗,๑๐๐ 
 

๘,๖๙๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 

 
๓ 

กิจกรรมที่ ๓ เข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่ 
สพฐ. หรือหน่วยงานอื่นจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นิติกร 

 
ใช้งบกลาง สพป.อ่างทอง 

๑-๔ 

กิจกรรมที่ ๔ เผยแพร่บทความข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากับการรักษา 
วินัยประจำเดือน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๑-๔ 

รวมงบประมาณ ๔๕,๒๕๐ ๕,๔๐๐ ๓๙,๕๕๐ ๓๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ทางด้านคุณธรรมวินัยและจริยธรรม สามารถ

นำไปใช้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ปริมาณเรื่องร้องเรียนลดน้อยลง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารในสังกัด (จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน 
โรงเรียนละ ๑ คนและผู้บริหารในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๑๔ คน รวม ๑๕๘ คน) 
ได้รับการอบรมความรู้ทางวินัย จรรยาบรรณ
คุณธรรมและจริยธรรมตามสภาพที่พึงประสงค์
ตลอดทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลัง
ฝึกอบรม 

 
แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจก่อนและ
หลังฝึกอบรม 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ มี
จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถ
แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ธำรงรักษาวินัยข้าราชการสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบได้ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ปริมาณเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระทำผิด
ระเบียบ กฎหมาย
ลดลง 

 
รายงานปริมาณคดี
รายไตรมาส ของ
กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความถนัดและความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
และกีฬา 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การ

บริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นพิจารณา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่  1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเส ริมผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

สนองการประเมิน ITA -  
ลักษณะโครงการ   ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)   เชิงพ้ืนที่ (Area) 
   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นสาระสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่ต้อง
ดำเนินการ โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาในสถานศึกษา  เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ทั้งนี้เพ่ือนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง 
ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ เพ่ือความเป็นเลิศภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หาแนวทางในการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ของโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาในสถานศึกษา  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาความถนัด 
และความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬาในสถานศึกษาข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและความถนัดด้านทัศนศิลป์  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถและความถนัดด้านดนตรี  
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3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและความถนัดด้านนาฏศิลป์  
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถและความถนัดด้านกีฬา  
5. เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

๓. เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 

1. ผู้ เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน 100 คนขึ้นไป 
มีความสามารถและความถนัดด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 

2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน 14 คนขึ้นไป สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑  กิจกรรมที่ ๑ การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนทางออนไลน์(แบบสำรวจ) 
ม ก ราค ม -ก รก ฎ าค ม 
๒๕๖4 

นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันความสามารถด้านทัศนศิลป์ กรกฏาคม ๒๕๖4 นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันความสามารถด้านดนตรี กรกฏาคม ๒๕๖4 นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดแข่งขันความสามารถด้านนาฏศิลป์ กรกฏาคม ๒๕๖4 นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
5 กิจกรรมที่ 5 จัดแข่งขันความสามารถด้านกีฬา สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ 
กันยายน 2564 นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล 

๕. งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง    งบ สพฐ.    งบ จากแหล่งอื่น (ระบุ)........................... 
จำนวนเงิน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ค่าชดเชยน้ำมัน 2 ,240 บาท (8 คน
X5 วัน= 2,240) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วันๆละ 120 
บาท (8×120=600)  

2,840  
  

 
 

2,240 
 

600 

  2-3  

กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์  

4,290  
 

 
 

 
๓ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่ากรรมการตดัสนิ จำนวน 3 คน ๆ ละ 
1,000 บาท (1,000×3=3,000) 
- ค่ าอาห ารและ เครื่ อ งดื่ ม ส ำหรับ
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(10×100=1,000) 
- ค่าเกียรติบัตร จำนวน  144 โรงเรียน 
290 บาท 

3,000  
 

1,000 
 
 
 

290 

กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันความสามารถ
ด้านดนตร ี
- ค่ากรรมการตัดสิน จำนวน 3 คน ๆ ละ 
1,000 บาท (1,000×3=3,000) 
- ค่ า อ าห ารแ ล ะ เค รื่ อ งดื่ ม ส ำห รั บ
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(10×100=1,000) 
- ค่าเกียรติบัตร จำนวน  144 โรงเรียน 
290  บาท 

4,290  
 

3,000 

 
 
 
 

1,000 
 
 
 

290 

 
 ๓ 

กิจกรรมที่ 4 จัดแข่งขันความสามารถ
ด้านนาฏศิลป์ 
- ค่ากรรมการตัดสิน จำนวน 3 คน ๆ ละ 
1,000 บาท (1,000×3=3,000) 
- ค่ าอ าห ารแ ล ะ เค รื่ อ งดื่ ม ส ำห รั บ
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(10×100=1,000) 
- ค่าเกียรติบัตร จำนวน  144 โรงเรียน 
290 บาท 

4,290  
 

3,000 

 
 
 
 

1,000 
 
 
 

290 

 
 ๓ 

กิจกรรมที่ 5 จัดแข่งขันความสามารถ
ด้านกีฬา 
- ค่ากรรมการตัดสิน จำนวน 3 คน ๆ ละ 
1,000 บาท (1,000×3=3,000) 
- ค่ า อ าห ารแ ล ะ เค รื่ อ งดื่ ม ส ำห รั บ
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(10×100=1,000) 
- ค่าเกียรติบัตร จำนวน  144 โรงเรียน 
290 บาท 

4,290  
 

3,000 

 
 
 
 

1,000 
 
 
 

290 

 
๓ 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช ้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ที่ใช ้
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

-    ๓ 

รวมงบประมาณ  12,000 8,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน 100 คนข้ึนไป มี
ความสามารถและความถนัดด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา 
2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน 14 คนขึ้นไป สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 2๐ 
 
 
 
 
ร้อยละ 1๐ 

ตรวจสอบ 
 
 
 
 
ตรวจสอบ 

- แบบสำรวจออนไลน์ 
- ผลการแข่งขัน 
 
 
 
- ผลการแข่งขัน 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตชั้นเรียน 
 
-นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน 
- สังเกตชั้นเรียน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 
 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถตามความถนัดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสอดคล้องตามพหุปัญญาสำหรับเด็ก และการจัดการเรียนรู้ 
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 แบบบูรณาการจากบทบาทครูผู้สอน เป็น “Coach” สอดคล้องกับสมรรถนะของครู 
 ยุคใหมใ่นศตวรรษท่ี ๒๑ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้  แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และแผนงานย่อย การตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร ประเด็นพิจารณา ๒ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (National Test : NT)  

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ นางสาวกิติวรรณ กองสุผล นางสาวกัลยารักษ ์เรียบร้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยยึดหลัก

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการ  
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้าง
และยกระดับการพัฒนาการศึกษา  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของผู้เรียน พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด /ทบทวนไตร่ตรอง  การเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ ให้เป็น “ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และนำวิธีเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
ส่งเสริมสนับสนุน ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษา
และวรรณกรรม 
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สุนทรียศิลป์ พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด 
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนอง
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของ
โรงเรียน ชุมชน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล       
การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพ้ืนที่ จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสอดคล้องตามพหุ
ปัญญาสำหรับเด็ก และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จากบทบาทครูผู้สอน เป็น “Coach” สอดคล้องกับ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา  
๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรม

การปฏิบัติจริง(Active leaning)  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา 
๓. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง(Active leaning  เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา 

๓. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาการเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) จำนวนโรงเรียนละ ๑ คน 
2. ครูผู้สอนส่งประกวดผลงาน Best practice และวีดีโอการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎี    

พหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active leaning  ให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และเปลี่ยนบทบาท
จาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา จำนวน  ๑๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญาเกิดทักษะในการคิด ค้นคว้าแสวงหา

ความรู้ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ้น 
๒. ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

(Active leaning) และเกิดทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) มากขึ้น 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ สำรวจครูผู้สอนในการส่งผลงานประกวด
วีดีโอ Best Practice การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ 
Coaching   ตามทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active leaning)  

มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

นางธัญญ์นรีจันทร์เดชาสิริ 
นางสาวกิติวรรณ กองสุผล 
นางสาวกัลยารักษ์ เรียบร้อย 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๒ 
 

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดวีดีโอ Best Practice การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ Coaching  ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active leaning)  

สิงหาคม ๒๕๖๔ นางธัญญ์นรีจันทร์เดชาสิริ 
นางสาวกิติวรรณ กองสุผล 
นางสาวกัลยารักษ์ เรียบร้อย 

๓ กิจกรรมที่ ๓ นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ผลงาน  

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๔ กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.    งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)........................... 
จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ สำรวจครูผู้สอนในการส่งผลงาน
ประกวดวีดีโอ Best Practice การจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบ Coaching ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active leaning)  
ระดับชัน้ปฐมวยั     จำนวน ๓๐  คน 
ระดับ ป.๑ - ป.๖    จำนวน ๖๐  คน 
ระดับ ม.๑ - ม.๓    จำนวน ๓๐  คน 

-    ๒ 

กิจกรรมที่  ๒  ประกวด Best Practice การ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ Coaching ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active leaning)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ระดับปฐมวัย,ป.๑ -ป.๓, 
ป.๔-ป.๖ และม.๑-ม.๓  จำนวน ๑๖ คน คนละ 
๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๒ วัน (๑๖x๒x๓๐
x๒) = ๑,๙๒๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับสำหรับณะกรรมการ 
ตัดสินและเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๖ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ 
ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน (๑๖x๑x๑๐๐x
๒)= ๓,๒๐๐ บาท 

๔๘,๒๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

๑,๙๒๐ 
 
 
 
 

๓,๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน 
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) จำนวนโรงเรียนละ ๑ คน 
๒. ครูผู้สอนส่งประกวดผลงาน Best practice และวีดีโอ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active leaning  ให้ครูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา จำนวน  ๑๒๐ คน 
 
 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
การสำรวจ 
 
 
ตรวจผลงาน 
 

 
แบบสำรวจ 
 
 
แบบประเมิน 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  ๒  ประกวด Best Practice การ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ Coaching ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active leaning)  (ต่อ) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ๑๐ คน ๆ 
ละ ๗๐๐ บาท (๑๐x๗๐๐x๒)= ๑๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าเงินรางวลัครูผู้สอนทีส่่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน จำนวน ๓๐ รางวัล ๆละ  
๕๐๐ บาท (ปฐมวัย,ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖, 
ม.๑-ม.๓) =(๓๐x๕๐๐= ๑๕,๐๐๐ บาท) 
- ค่าจ้างทำโล่รางวลัชนะเลิศ ๑๐ รางวัล ๆ ละ 
๙๐๐ บาท (ปฐมวัย, ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) 
 - ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
(กรอบเกียรติบัตร ๓๐ อัน,กระดาษเกียรติบัตร 
ซองพลาสติกใส่เกียรติบัตร)  

  
 
 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๑๐๐ 
 

 

กิจกรรมที่ ๓ นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเผยแพร่ผลงาน  
- ค่าจ้างตัดต่อวีดีโอ 

๑,๐๐๐  
 
 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

๗๘๐   ๗๘๐ ๔ 

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๓๐,๑๒๐ ๕,๘๘๐  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏี
พหุปัญญาเกิดทักษะในการคิด ค้นคว้าแสวงหาความรู้ 
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

๒. ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎี
พหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเกิดทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)  

ร้อยละ ๘๐ 
 

นิเทศ ติดตาม แบบการนิเทศ
ติดตาม 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
๑. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญาเกิดทักษะในการคิด ค้นคว้าแสวงหาความรู้ 

และสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่สอดคล้องกับหลักสูตรมากข้ึน 
๒. ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) และเกิดทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) มากขึ้น 
๓. สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศภายใน และพัฒนาครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน 
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ชื่อโครงการ อบรมออนไลน์พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อ 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยที่  ๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ ๑๒ ด้านการศึกษา   
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่  ๓  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
คุณภาพตามหลักสูตร ประเด็นพิจารณา ๒ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)  

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี  
 คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ นางสาวกัลยารักษ์ เรียบร้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัด โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ให้
ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ๕ สิ้นสุดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และให้สถานศึกษาสามารถนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ในขณะเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะสนองตอบและนำมาปฏิบัติ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงได้จัดทำ 
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๒. วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
๑. ครูวิชาการ จำนวน ๑๔๔ คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
๒. สถานศึกษาใน สพป.อ่างทอง จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 

การอบรมออนไลน์การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

เมษายน ๒๕๖๔ นางธัญญ์นรีจันทร์เดชาสิริ 
นางสาวกัลยารักษ์ เรียบร้อย 

๒ การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและจัด      
การเรียนการสอน 

พฤษภาคม -
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.    งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)........................... 
จำนวนเงิน ๕,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมออนไลน์การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน คนละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ 
บาท จำนวน ๑ วัน (6x๒x๓๐) = ๓0๐ บาท 
    - ค่าอาหารกลางวนัสำหรับวทิยากรและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน คนละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ 
บาท จำนวน ๑ วัน (๖x๑x๑๐๐) = ๖๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท (๖x๖๐๐) = ๓,๖๐๐  บาท 

4,500  
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
300 
 
600 
 
 
 

 ๒ 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูวิชาการ จำนวน ๑๔๔ คน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

๒. สถานศึกษา จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ประเมินหลักสูตร 
 

แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตาม
หลักสูตรสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
นิเทศ 
 

 
แบบนิเทศ 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
๑. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๒. ครูผู้สอนนำความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่๒ การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 

    ๒,๓ 

กิจกรรมที ่๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

   ๕๐๐ ๔ 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๓,๖๐๐ 900 ๕๐๐  
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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑เตรียมคนไทยสู่ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียน

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ประเด็นการ
พิจารณา : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ   ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
    โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโสรส  มั่นดี นายณรงค์  สังข์สอาด 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
จากแผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย  

ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูด้านเทคนิคการ
สอนและการจัดการเรียนรู้บางส่วนยังไม่เป็นมาตรฐานและยังไม่ส่งผลถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา อีกทั้งเป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดเลขเร็ว  
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ 

๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมแข่งขันเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต)  

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจำนวน ๑๔๒ คน ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว 
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และการวัดและประเมินผล 

2. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต)และวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น 
 เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการ
ใช้สื่อสูงขึ้น 

๔. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินงาน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ๑ รุ่นๆ ละ ๒ วัน จำนวน ๑๗๐ คน 

เมษายน ๒๕๖๔ นายโสรส  มั่นดี  
นายณรงค์  สังข์สอาด 

๒. แข่งขันเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต)  
ทุกระดับ 

กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายโสรส  มั่นดี  
นายณรงค์  สังข์สอาด 

๓.นิเทศติดตามผล เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ นายโสรส  มั่นดี  
นายณรงค์  สังข์สอาด 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอื่น (ระบุ).................................................. 
จำนวนเงิน .........................................  บาท (................................................................)    
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ป.๑-ม.๓ จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ 
(๑๗๐คนx ๑ วัน) 
๑.๑ ค่าวิทยากร ๖ ชม. (๒ คน × ๖๐๐ บาท )  
๑.๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (๑๕๐ คน × ๓๐ บาท× ๒ มื้อ) 
๓.อาหารกลางวัน (๑๕๐ คน × 10๐ บาท× 1 มื้อ) 

    
๔ 

รวมงบประมาณ      

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การวัดและประเมินผล 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐  ได้พัฒนา

ทักษะกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนที่ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับการอบรมสูงขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. เชิงปริมาณ จำนวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
๒.เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ 

 

สังเกต สัมภาษณ์ 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

แบบสังเกต 
สัมภาษณ์ 
 
 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ R ๘ C) 
  และยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้  แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับ

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ประเด็นพิจารณา 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

สนองตัวชี้วัด KRS ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ  
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย (Agenda)   เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๕ มุ่งมั่นในการ

พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านโอกาส ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านคุณภาพ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑  
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ให้สถานศึกษาคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต แหล่งเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
และใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามสมรรถนะที่สำคัญในหลักสูตร  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน เกิดความตระหนักในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีผลประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๑ การประเมินการอ่านและการเขียนทุกระดับชั้น(ป.๑– ป.๖) และผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา สูงขึ้น 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ จำนวน ๑๐ โรงเรียน 
๒.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีข้อสอบกลางสำหรับการแข่งขัน จำนวน ๑๕ ชุด 
๓.  ผู้บริหาร และครูผู้สอนภาษาไทย ทุกคน ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ยกระดับผล     

การทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านและการเขียนทุกระดับชั้น (ป.๑  – ป.๖) ตามรายงานในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ e-MES ระดับพอใช้ขึ้นไป แต่ละด้าน ร้อยละ ๘๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาทุกคน อ่านออก อ่านคล่อง เขียนลายมือสวยและมีนิสัยรักการอ่าน 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑   

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ คัดกรอง ความสามารถในการอ่านและ 

การเขียน (ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และระดับชั้น ม.๑ – ๓)  
 จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๒
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓, 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
นางธัญญ์นรี  
จันทร์เดชาสิริ 
นางสาวกิติวรรณ 
กองสุผล 
นางสาวกัลยารักษ์  
เรียบร้อย 

๒ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบสำหรับคลัง 
ข้อสอบแข่งขัน 

เมษายน ๒๕๖๔ 

๓ กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔  

๔ กิจกรรมที่ ๔ ประกวด Best practice และวีดีโอ ลายมือสวย 
ด้วยร่วมใจสามัคคี 
 ๑) สำรวจผู้เรียนที่ต้องแก้ไขลายมือ 
 ๒) แจ้งให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมประกวดลายมือสวย ด้วยร่วม
ใจสามัคคี  
 ๓) จัดประกวดการพัฒนาลายมือของผู้เรียน  
     - Best practice กิจกรรม จำนวนนักเรียนที่พัฒนา  
 ๔) มอบเกียรติบัตรระดับเขต ครูผู้สอน ผู้บริหาร โรงเรียน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๕ กิจกรรมที่ ๕ ประกวดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ จำนวน ๑๐ โรงเรียน 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๖ กิจกรรมที่ ๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การอ่านออก  
การเขียนลายมือสวยและการใช้ภาษาไทย 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
– กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๗ กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กันยายน ๒๕๖๔ 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง     งบ สพฐ.     งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................ 
จำนวนเงิน   ๖๐,๐๐๐   บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ คัดกรอง ความสามารถในการ
อ่านและการเขียน (ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ
ระดับชั้น ม.๑ – ๓)  
๑) คัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
- ๖ โดยเครื่องมือวินิจฉัยปัญหาการอ่าน การเขียน 
 ๒) วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อค้นหานักเรียน
กลุ่มเป้าหมายในการเร่งรัด พัฒนา 
 ๓) โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการแก้ไข
นักเรียน  
 ๔) รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนส่ง
สถาบันภาษาไทย สพฐ. 

- - - - ๑ 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการออก
ข้อสอบสำหรับคลังข้อสอบแขง่ขัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ๑๕ คน ๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท(((๑๕x๒x๓๐)๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวนัสำหรับคณะกรรมการ  
๑๕ คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท (๑๕x๑x
๑๐๐) ๑,๕๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ 
๑๐ คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท(((๑๐x๗๐๐) ๗,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสด ุ

๑๐,๙๐๐   
 
๙๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 

๒ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับ 
ชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เนื่อง
ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- ค่ารางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ๗ รายการ 
รายการ ละ ๓ คน   
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๗ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๓ จำนวน ๗ คน ๆละ  ๓๐๐ บาท 
๗x(๕๐๐+๔๐๐+๓๐๐) = ๘,๔๐๐ บาท 
-  ค่าอาหารกลางวนัสำหรับคณะกรรมการ  
๑๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 
((๔๐x๑x๑๐๐)=๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
คณะกรรมการ ๑๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ  
๓๐ บาท(((๑๐x๒x๓๐)=๖๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  
๑๐ คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท((๑๐x๗๐๐๐)=
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๗,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
๘,๔๐๐ 
 
 
 
 

 
๑,๐๐๐ 
 
 
๖๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๔ 

กิจกรรมที่ ๔ ประกวด Best practice วีดีโอ 
กิจกรรมปรับ เปลี่ ยนผู้ เรียน  อ่ านคล่อง 
ลายมือสวย ด้วยร่วมใจสามัคคี 
- ค่ารางวัลครูผูส้อนที่สง่ผลงานประกวด 
๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐, ๑,๕๐๐, ๑,๐๐๐ บาท 
๓x(๒,๐๐๐+๑,๕๐๐+๑,๐๐๐) ๑๓,๕๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ  
คณะกรรมการตัดสิน ๗ คน คนละ ๒ มื้อๆ ละ 
๓๐ บาท (๗x๒x๓๐)= ๔๒๐ บาท 
  - ค่าอาหารกลางวนัสำหรับคณะกรรมการ
ตัดสิน ๗ คน ๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท  
(๗x๑x๑๐๐)= ๗๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
๗ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท (๗x๖๐๐)= ๔,๒๐๐ บาท 
  - ค่าจ้างทำโล่รางวลัชนะเลิศสำหรับโรงเรียน   

๒๒,๔๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔,๒๐๐ 
 

 

 
 
 

๑๓,๕๐๐ 
 
 

๔๒๐ 
 
 

๗๐๐ 
 
 
 
 

๓,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑.ผู้บริหาร และครูผู้สอนภาษาไทย ทุกคน ยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ยกระดับผลการ
ทดสอบความสามารถของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) 
ด้านภาษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านและการเขียนทุก
ระดับชั้ น  (ป .๑  – ป .๖ ) ตามรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-MES ระดับพอใช้ขึ้นไป แต่ละด้าน 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๕ ประกวดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๑๐ โรงเรียน) 
- ค่ารางวัลครูผูส้อนที่สง่ผลงานประกวด 
๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐, ๑,๕๐๐, ๑,๐๐๐ บาท 
(๒,๐๐๐+๑,๕๐๐+๑,๐๐๐) ๔,๕๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ  
คณะกรรมการตัดสินวีดีโอและผลงาน  
๕ คน คนละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
(๕x๒x๓๐)= ๓๐๐ บาท 
  - ค่าอาหารกลางวนัสำหรับคณะกรรมการ
ตัดสินวีดโีอและผลงาน ๕ คน ๆ ละ๑ มื้อ ๆ 
ละ ๑๐๐ บาท (๕x๑x๑๐๐) ๕๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ๕ คน ๆ 
ละ ๖๐๐ บาท(๕x๖๐๐) ๓,๐๐๐ บาท 

๘,๓๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

 ๓ 

กิจกรรมที่ ๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรรมการนิเทศ ๑๐ คน ๆ
ละ ๑ วันๆละ ๑๒๐ บาท (๑๐x๑x๑๒๐ 
๑,๒๐๐ บาท 

๑,๒๐๐   
 

๑,๒๐๐ 
 

 ๒-๔ 

กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

๑๘๐ - - ๑๘๐ ๔ 

รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๑4,๒๐๐ ๔4,๑๒๐ ๑,๖๘๐  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาทุกคน 
อ่านออก อ่านคล่อง เขียนลายมือสวยและมีนิสัยรัก
การอ่าน 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

๒. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑   

ร้อยละ ๘๐ 
 

การสังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมากข้ึน 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถสอดคล้องกับทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R๘c)  
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ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง 
สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  แผนย่อย การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียน

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  ประเด็นการ
พิจารณา ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

สนองตัวชี้วัด KRS ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย (Agenda)   เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
   

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวมทั้ง 4 ประการ 

ได้แก่ 1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี 2. การศึกษาต้อง 
มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ ฯลฯ 3. เน้นการสร้าง
ทัศนคติ (Attitude) 4. การศึกษาในภาพรวม ทำอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบัน 
และประวัติศาสตร์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การจัดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญและน้อมรับพระราชกระแสฯ เพ่ือมุ่งขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัด ให้มี  
การบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝังและบ่มเพาะคุณลักษณะต่างๆ ให้เกิดขึ้น  
กับผู้เรียน โดยเฉพาะข้อ 1. (สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี)  
ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เป็นหลักปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทย  
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 โรง ที่ผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(สถานศึกษาพอเพียง) นอกจากนี้ ในส่วนสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดพันธกิจในข้อ 6 “จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)” ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย และให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง 
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และเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม ฉบับที่ 12 เพ่ือเน้นและให้ความสำคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สนับสนุนการบริโภคและผลิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยรัฐบาลได้มีนโยบาย เน้นด้านการบริหาร
จัดการขยะ น้ำ น้ำเสียพลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้กำหนด
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนต่อเนื่อง โดย เน้น ด้านการสร้างวินัยและความตระหนัก 
ให้พลเมืองด้านการคัดแยกขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ในการดูแลและอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการสืบสาน รักษาความยั่งยืน
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยบูรณาการการปลูกฝัง
และเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการต่อยอดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความยั่งยืนสืบไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้

และตระหนักเห็นความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
และน้อมนำเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน 

3. เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
๑. ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 144 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักเห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 144 โรงเรียน มีการบูรณาการ 
ในการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนเพ่ือรักษา
ความยั่งยืนและขยายผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยจำนวน 15 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนในสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีการบูรณาการ ในการปลูกฝัง
และเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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      3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนเพ่ือรักษา
ความยั่งยืนและขยายผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 รวบรวมข้อมูล จากสื่อต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ธ.ค.63-ม.ค.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 
2 เขียนโครงการ วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ม.ค.64–ก.พ.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 
3 เสนอเพ่ือขออนุมัติตามลำดับ และปรับปรุงกิจกรรมใน

โครงการ 
มี.ค.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 

4 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับโรงเรียนในสังกัด เม.ย.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 
5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการ เม.ย.-พ.ค.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 

และคณะ 
6 กลุ่มโรงเรียนดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำ/โรงเรียน

ขับเคลื่อน และให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนิน
กิจกรรม จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนของโรงเรียน
แกนนำ และโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนเด่นชัด 

พ.ค.-มิ.ย.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
และคณะ 

7 โรงเรียนขับเคลื่อนและดำเนินการ การทำ MOU กับส่วน
ราชการหรือชุมชน การนิเทศ ติดตาม 

พ.ค.-มิ.ย.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
และคณะ 

8 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนแกนนำ/โรงเรียน
ขับเคลื่อน 

ก.ค.64-ก.ย.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ 
และคณะ  

9 มอบเกียรติบัตร  ก.ย.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
และคณะ 

10 สรุปโครงการ ก.ย.64 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
และคณะ 

5. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง □ งบ สพฐ. □ งบจากแหล่งอ่ืน (ระบุ)......................................... 
จำนวนเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. รวบรวมข้อมูล จากสื่อต่างๆ และ
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

- - - - 1 

2. เขียนโครงการ วางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

- - - - 1 

3. เสนอเพื่อขออนุมัติตามลำดบั และ
ปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ 
 

- - - - 1 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. ประชาสัมพันธโ์ครงการให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 

- - - - 2 

5. จัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการ 

- - - - 3 

6. กลุ่มโรงเรียนดำเนินการคัดเลือก
โรงเรียนแกนนำ/โรงเรียนขับเคลื่อน และ
ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนิน
กิจกรรม จัดสรรงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนของโรงเรียนแกนนำ และ
โรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนเด่นชัด เป็น
เงิน 60,000 บาท 

60,000 - 60,000 - 3-4 

7. ค่าพาหนะ ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า
เบี้ ย เลี้ ย งคณ ะนิ เท ศ  ติ ด ต าม  ก าร
ดำเนินการของโรงเรียนแกนนำ และ
โรงเรีย น ที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น เด่ น ชั ด  
เป็นเงิน 6,750 บาท 

6,750 
 

  6,750 3-4 

8. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนแกนนำ โรงเรียนที่มีการขับเคลื่อน
เด่นชัด   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครู
นักเรียน จำนวน 200 คน และ
เจ้าหน้าที่จัดงาน 25 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ ๓๐ บาท เป็นเงนิ 
(225x30x1=6,750) 
- ค่าอาหารกลางวนัสำหรับครูนกัเรียน 
จำนวน 200 คน และเจา้หน้าที่จัดงาน 
25 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 10๐ บาท 
เป็นเงิน (225x100=22,500) 
รวม 29,250 บาท 

29,250 -  
 
 

6,750 
 
 
 
 

22,500 

- 4 

9. มอบเกียรติบัตร ค่าวัสดุจัดทำเกียรติ
บัตรพร้อมกรอบ 4,000 บาท 

4,000   4,000 4 

10. สรุปโครงการ - - - - 4 
รวมงบประมาณ 100,000 - 89,250 10,750  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 144 โรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 20,243 คน มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.โรงเรียนมีการการขับเคลื่อนและเสริมสร้างจิตสำนึกใน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
การสังเกตุ 
เก็บข้อมูล 
 
 
การสังเกตุ 
เก็บข้อมูล 
 
 
การสังเกตุ 
เก็บข้อมูล 

 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ
รายการ 
 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ
รายการ 
 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ
รายการ 

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนในสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมตามพระบรม   
ราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มีการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็น
ความสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 
การสังเกตุ 
เก็บข้อมูล 
 
 
 
การสังเกตุ 
เก็บข้อมูล 
การสังเกตุ 
เก็บข้อมูล 

 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ
รายการ 
 
 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ
รายการ 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ
รายการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีการดำเนินการเสริมสร้าง

จิตสำนึกในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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โครงการ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย การปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. –    
สนองตัวชี้วัด KRS –   
สนองการประเมินITA –   
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุขเกษม พันธ์นา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานมรดกชิ้นเอกให้แก่ปวงชนชาวไทย คือ  
“การลูกเสือ” โดยมีพระราชประสงค์ที่จะอบรมบ่มนิสัยให้อนุชนชาวไทย มีคุณธรรมที่เหมาะสมทั้งกายและใจ  
ซึ่งเป็นพระกรณียกิจที่สถาพร เจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์แก่สังคมไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ลูกเสือ 
เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดโครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
๒. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ประกอบพิธี

ถวายราชสดุดี 
๓. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกัน

บำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประกอบพิธี

ถวายราชสดุดี จำนวน ๕๐๐ คน 
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เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี  

เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ
ไทย โดยพร้อมเพรียงกัน 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุขเกษม พันธ์นา 
๒ ประชุมเตรียมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชา

นุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๓ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 
๖ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๕. งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).......................................... 

 จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 รายละเอียด ดังนี้  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้า่ย ไตรมาส  
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมประชุมเตรียมจัดพิธีถวายราชสดุดี   
พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ และกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๓๑ คน ๆ ละ ๓๐ บาท ๑ มือ้ 

๙๓๐   
 
 
๙๓๐ 

 ๑ 

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานสุรณ์ 
รัชกาลที่ ๖ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

๓๑,๐๗๐    ๑ 

-  ค่าจัดสถานที่  เต็นท์  เก้าอ้ี  เครื่องเสียง   ๑๐,๐๐๐  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มีเกียรติ 
  ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๕๐๐ คน ๆ ละ 
  ๓๐ บาท ๑ มื้อ 

  ๑๕,๐๐๐  

- ค่าตอบแทน วงดุริยางคล์ูกเสือ ๔๐ คน  ๓,๐๐๐   
- ค่าตอบแทน พยาบาล ๓ คน ๆ ละ 300 บาท  ๙00   
- ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  ๒ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 
- ค่าวัสด ุ

 ๖๐๐   
 

๑,๐๗๐ 
- ค่าป้ายโครงการ    ๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๒๕,๙๓๐ ๑,๕๗๐  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
     ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมประกอบพิธี ๕๐๐ คน 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ตรวจนับ 

 
การสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
     ความพึงพอใจของลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ
ชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน 

 
แบบสอบถาม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทองได้น้อมรำลึกใน  

พระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
๒. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทองได้ประกอบพิธี  

ถวายราชสดุดี และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
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ชื่อโครงการ คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย  ทำความดี  ถวายในหลวง” 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ เป็นพลเมืองที่ดี 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. –    
สนองตัวชี้วัด KRS – 
สนองการประเมินITA – 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)      ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  / นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรี ข้อที่ 8..6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรก  
การปลูกฝังวินัยอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ  หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม  จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 
การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม  เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม และนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา 
ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคมรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  ผ่านระบบการจัดการศึกษา  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งมีความมุ่งหมายสำคัญในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาชีวิตผู้เรียนโดยองค์รวมทั้งทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ด้านปัญญา ความคิด สู่การกิน อยู่ 
ดู ฟัง เป็น 
 การเรียนรู้ผ่านเทคนิคกระบวนการแบบโครงงาน โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้น เกิดขึ้นจากความสนใจ
และความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลานานพอสมควร  ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการนำไปสู่การแก้ปัญหา ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม                 
และส่งเสริม  บ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบและได้ขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังได้ น้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ จึงส่งผลให้สถานศึกษาได้นำองค์ความรู้  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าไปบูรณาการ
กลับกลุ่มสาระวิชา และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ 
จึงเปิดกว้างสำหรับนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่จำกัดจำนวนคน เพศและวัย เพ่ือสร้างความ
มีส่วนร่วมทั้งบ้าน วัดและโรงเรียน เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์   
คิดแก้ปัญหาเชิงระบบ และการประเมินค่า ดังนั้น โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  จึงได้พัฒนาทักษะชีวิตด้วย
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วิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางปัญญา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
สนับสนุนการดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”เรื่อยมาเป็น
ปีที่ ๑๔ แล้วการดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ได้ขยาย
ผลไปถึงการแก้ปัญหาในครอบครัว วัด ชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ผู้นำศาสนาอ่ืนๆ ตลอดจนคนในชุมชน
ได้รับประโยชน์สุขทั่วหน้ากัน ผู้บริหารสถานศึกษารู้สึกเบาใจกับปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการคลี่คลาย และปัญหากลับ
แปรเปลี่ยนเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นน่าชื่นชม ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดผลผลิตตามนโยบายด้านการศึกษาของ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นการสร้างจิตสำนึกการทำ
ความดีอย่างเป็นวิถีชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนการดำเนินโครงงานคุณธรรมพระเกียรติฯ 
อย่างต่อเนื่อง  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงกำหนดจัดโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) ขึ้น โดยเชิญ
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค มาเข้าสู่ก ารประกวด
โครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ และเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และนักเรียนได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้เติมเต็มแก่ครู และนักเรียน ถอดประสบการณ์ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
นำเสนอผลงานเพ่ือรับการประเมิน/ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมให้
ความรู้ต่อยอดพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทการเป็นโค้ชโครงงานคุณธรรมของครู  และบทบาทการเป็น 
พ่ีเลี้ยงโครงงานคุณธรรมของนักเรียน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนี้  จะมีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
พระราชทาน โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรสำหรับโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้เป็นโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ และน้อมนำแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง เศรษฐกิจกิจพอเพียง ผ่านการปฏิบัติจริง 
๒. เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนฝึกฝนและเพ่ิมพูนศักยภาพในบทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงโครงงานคุณธรรม และ

ทักษะด้านการเป็นผู้นำ การวางแผนโครงงาน การทำงานกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา  การประเมินผล 
และรับผิดชอบต่องาน  ที่ทำและผลที่เกิดขึ้น 

3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติ  ค่านิยมในการทำความดี มีคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้ทำความดี มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองได้ต่อไป   

๔. เพ่ือสร้างกระแสในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาและชุมชน  
ที่เป็นรูปธรรม 

๕. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำความดีถวายในหลวง” 

นักเรียน จำนวน  100 คน และผู้ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 20 คน  รวมจำนวน ๑2๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสำคัญของโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ              

เกิดจิตสำนึกและมีทักษะพ้ืนฐานทั้งในฐานะผู้ดำเนินการโครงงาน เป็นพ่ีเลี้ยง และเป็นผู้นำที่ส่งเสริมคุณธรรม                
มีการประสานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรม              
เฉลิมพระเกียรติฯ  ออกสู่สาธารณชนและมีการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ความมั่นใจ และ
เชื่อถอืเพ่ิมมากขึ้น และยังได้มีการถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนร่วมประกวดโครงงานฯ  ธันวาคม 2563  
 

นางอรจิรา  พุมพฤกษ์ 
นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   ธันวาคม 2563 
3. จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สู่ระดับประเทศ  

ธันวาคม 2563 

4. ติดตาม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

ธันวาคม 2563 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).................................................. 
จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 
1. ค่าอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
    และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คนๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารว่มโครงการ 
    และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑2๐ คนๆ ๒ มื้อๆ ละ 
๓๐ บาท 
3. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน ๕ คนๆละ 400 บาท 
4. ค่าวัสด ุ 

22,000  
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 

12,000 
 
 

๗,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

1 

รวมงบประมาณ 22,000 2,000 19,200 800  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ และน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง เศรษฐกิจกิจพอเพียง ผ่านการปฏิบัติจริง 

๒. เยาวชนฝึกฝนและเพ่ิมพูนศักยภาพในบทบาทการเป็นพ่ี เลี้ ยงโครงงานคุณธรรมและทักษะ                  
ด้านการเป็นผู้นำ การวางแผนโครงงาน การทำงานกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา  การประเมินผล และ
รับผิดชอบต่องาน  ที่ทำและผลที่เกิดขึ้น 

3. เยาวชนมีทัศนคติ  ค่านิยมในการทำความดี มีคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  
เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้ทำความดี มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองได้ต่อไป   

๔. ได้สร้างกระแสในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาและชุมชน  
ที่เป็นรูปธรรม 

5. ได้ผลการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำความดี ถวายในหลวง” 
  

  
 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้ รับผิดชอบโรงเรียนวิถี พุทธ (ขยายโอกาส) 

จำนวน 39 โรงเรียน 
 
2. นักเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง” จำนวน 100 คน 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 

 
ตรวจสอบจำนวน
ครูที่เข้าร่วมโครงการ  
 
ตรวจสอบจำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
บัญชีลงเวลา 
 
 
บัญชีลงเวลา 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนวิถีพุทธ (ขยายโอกาส) ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทุกโรงเรียน
ดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 
ทำดี ถวายในหลวง” 

 
ร้อยละ 80 

 
ร าย งาน ผ ล ก า ร
ดำเนินโครงการ 

 
แบบรายงานผล
ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับ 

ศักยภาพวัยแรงงาน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ  ประเด็นพิจารณา  ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดย
ต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน     

สนองตัวชี้วัด KRS - 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนันทยา  โสภณสรัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีจุดประสงค์

ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนา  
ในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่ งยืน   พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
เป็นขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนด
นโยบายด้านคุณภาพ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นภารกิจสำคัญของกลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งมีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนา
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์  
และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือให้ผู้มีผลงานดีเด่น 
ได้มีพ้ืนที่ในการแสดงออก โดยการประกวด การแข่งขัน การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น การประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล ของคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โครงการ “ครูดีในดวงใจ” การคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส การคัดเลือกพ่อดีเด่นแห่งชาติ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการพัฒนาตน พัฒนางานเชิงประจักษ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพ่ือสร้างศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็น

แบบอย่างเชิงประจักษ์ได้   

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน  350 คน 
2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกประเภท จำนวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่

อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร 

และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (HCEC) 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564  

นางนันทยา  โสภณสรัญญา 

2 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูที่มีผลงาน        
เชิงประจักษ์ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)           

1 มกราคม  - 30 
กันยายน 2564  

นางนันทยา  โสภณสรัญญา 

3 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 1 มกราคม - 30 
กันยายน 2564  

นางนันทยา  โสภณสรัญญา 

4 กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา และเครื่องหมาย             

1 มกราคม  - 30 
กันยายน 2564  

นางนันทยา  โสภณสรัญญา 
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ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”   
5 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โครงการ           

“ครูดีในดวงใจ” 
1 มกราคม 2564 - 
30 กันยายน 2564  

นางนันทยา 
   โสภณสรัญญา 

6 กิจกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล 
“พระพฤหัสบดี” 

1 มกราคม  2564 - 
30 กันยายน 2564  

นางนันทยา 
   โสภณสรัญญา 

7 กิจกรรมการพิจารณาขอรับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติครูอาวุโส 

1 มกราคม 2564 - 
30 กันยายน 2564  

นางนันทยา 
   โสภณสรัญญา 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).................................................. 
จำนวนเงิน 12,840  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคล                   
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าสอบและ
คณะกรรมการประสานงานการสอบ  
(50 คน x 30 บาท x 2 คร้ัง = 3,000 )  
- ค่าอาหารกลางวนั คณะกรรมการประสานงาน
การสอบ  
(5 คน x 100 บาท x 2 คร้ัง= 1,000) 

4,000 -  
 

3,000 
 
 

1,000 

- 1-4 

2. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการครู               
ที่มีผลงานเชงิประจักษ์ ให้ได้รบัการยกย่องเชิดชู
เกียรติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC WARDS)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 30 บาท  = 420)  
- ค่าวัสดุ   (1,580 บาท) 

2,000 -  
 
 

420 

 
 
 
 
 

1,580  

2 - 4 

3.กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 30 บาท  = 420)  

420 -  
420 

- 2 - 4 

4. กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ             
ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา        
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 30 บาท  = 420)  
- ค่าวัสดุ   (1,580 บาท)  

2,000  
- 

 
 
 

420 

 
 
 
 
 

1,580 

 
2 - 4 

5. กิจกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2,000 -   2 - 4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 30 บาท  = 420)  
- ค่าวัสดุ   (1,580 บาท) 

 
 

420 

 
 
 

1,580 
6.กิจกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล             
“พระพฤหัสบดี” 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 30 บาท  = 420)  
- ค่าวัสดุ   (1,580 บาท) 

2,000 -  
 

420 

 
 
 
 

1,580 

2 - 4 

7. กิจกรรมการพิจารณาการขอรับเคร่ืองหมาย
เชิดชูเกียรติครูอาวุโส 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14 คน x 30 บาท  = 420)  

420 -  
 

420 

 2 - 4 

รวมงบประมาณ 12,840 - 6,520 6,320  

  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  

ทุกรูปแบบ  
๒. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีเชิงประจักษ์ 

 
 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้เข้ารับการพัฒนา                
2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

 
การสอบถาม 
 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.  ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและมีผลงาน          
เชิงประจักษ์ 

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 

 
การสอบถาม 
 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
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สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ  
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศา ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่  1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

สนองการประเมินITA - 
ลักษณะโครงการ   ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย(Agenda)   เชิงพ้ืนที่(Area) 
   โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมคิด  ชีระภากร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันศักยภาพและคุณภาพของ
ประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ 
การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ  
ส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึด
หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ บทบาทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงการนำยุทธศาสตร์ชาติมาสู่การกำหนดเป็น
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาได้นำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด และสิ่งสำคัญ
ก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในทุกระดับ  ซึ่งจะเป็นกลไก
สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรูทักษะดานการรู

ดิจิทัล (Digital Literacy)  
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา ให้สามารถบริหาร

จัดการข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการจัดการศึกษา

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  65  คน และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๔๐ คน 

ได้รับการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๔๐ แห่ง สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ        
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะดานการรู 
๒. ดิจิทัล (Digital Literacy) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สถานศึกษาในสังกัด สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู
ทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) 
    ๑.๑ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรูทักษะ    
ดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แก่บุคลากรใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิ ถุ น ายน  - กั นยายน 
2564 

นางสมคิด  ชีระภากร 
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ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    ๑.๒ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรูทักษะ    
ดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
     จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา (DMC) 

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

นางสมคิด  ชีระภากร 

3. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (AMSS++) และสถานศึกษาในสังกัด
ผ่านระบบ Video Conference  

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

นางสมคิด  ชีระภากร 

4. การอบรมสร้างความรู้ ความเช้าใจ ในการระวัง
ป้องกันต่ออาชญากรรม ทางเทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์การ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือ
สร้างความตระหนักในจัดการข้อมูล ข่าวสาร ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบ Video 
Conference 

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

นางสมคิด  ชีระภากร 

4. การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
  ๓.๑ การประชุมทางไกลผ่านระบบ video 
conference 
  ๓.๒ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในระบบการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
  ๓.๓ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล แอพพลิเคชั่น และ
ดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารและการทำงาน
ร่วมกัน ฯลฯ               

มิถุนายน - กันยายน 
2564 

นางสมคิด  ชีระภากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).................................................. 
จำนวนเงิน 20,490 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) แก่
บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสงักัด  
    ๑.๑ จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) แก่ บุ คล ากร  ท างการศึ กษ าของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  68 คน 
โดยแบ่งการอบรมฯ ออกเป็น 2 รุ่น  
   รุ่นที่ 1 (รอบเช้า) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
อบรมฯ จำนวน 34 คน และคณะกรรมการ 
จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 49 คน ๆ ละ 30 
บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,470 บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน ๑ คน 600 บาท 
X 4 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400 บาท 
  - ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม เปน็เงิน ๑,๐๐๐ บาท 
   รุ่นที่ 2 (รอบบ่าย) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ เข้า
อบรมฯ จำนวน 34 คน และคณะกรรมการ 
จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 49 คน ๆ ละ 30 
บาท จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 
1,470 บาท 
   ๑.2 จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความ
เข้ า ใจและการใช้ เทค โน โลยี ดิ จิทั ล  (Digital 
Literacy) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน  
140 คน โดยแบ่งการอบรมฯ ออกเป็น 2 รุ่น 
     รุ่นที่ 1 (รอบเช้า) 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
อบรมฯ จำนวน 70 คน และคณะกรรมการฯ
จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด  85 คน ๆ ละ 30 
บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,550บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    - ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน ๑ คน 600 บาท 
X 4 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400 บาท 
    - ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
     รุ่นที่ 2 (รอบบ่าย) 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
อบรมฯ จำนวน 70 คน และคณะกรรมการฯ
จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 85 คน ๆ ละ 30 
บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,550 บาท 
 

๒.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา  
  ๒.๑ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบ
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) 
โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 140 คน  
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
อบรมฯ จำนวน 140 คน และคณะกรรมการฯ
จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด  155 คน ๆ ละ 30 
บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 4,650 บาท 
     - ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
     

3. การพัฒนาระบบตดิตามการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริหารงานขององค์การ ได้แก่ ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักเขตพื้นที่
การศึกษา (AMSS++) 
      จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบด้าน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ผ่านระบบ Video 
Conference โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 140 คน 
 

4. การอบรมสร้างความรู้ ความเช้าใจ ในการ
ระวังป้องกันต่ออาชญากรรม  ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ เพื่อสร้างความตระหนักในจัดการข้อมูล 
ข่าวสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน
ระบบ Video Conference โดยกำหนดอบรบ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 68 คน  
 

5. การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,650 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  ๓.๑ การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference 
  ๓.๒ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  ๓.๓ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล แอพพลิเคชั่น 
และดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ  ในการสื่อสารและการ
ทำงานร่วมกัน 

รวมงบประมาณ 20,490 4,800 12,690 3,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
     ๑. ร้อยละของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะดาน
การรูดิจิทัล (Digital Literacy) สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. ร้อยละของสถานศึกษา สามารถพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านวิชาการผู เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓. ร้อยละของกลุ่มภารกิจในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การประเมิน 

 
 
 
 

การสอบถาม 
 
 

การสอบถาม 
 

 
แบบประเมิน 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
     ๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล 
(Digital Literacy) ส าม ารถ ใช้ เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 
(Digital Technology) ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒. สถานศึกษาในสังกัด สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทั้ งด้านวิชาการ ผู เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. กลุ่มภารกิจในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การประเมิน 

 
 
 
 

การสอบถาม 
 
 

การสอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมี

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ทำให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ  ในการบริหารจัด
การศึกษา  

๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ เป็นพลเมืองที่ดี 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. –    
สนองตัวชี้วัด KRS – 
สนองการประเมินITA – 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)      ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่เด็กและ

เยาวชนให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และจะเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ การสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

สภาพปัจจุบัน/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/ปีที่แล้วบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมีความพึงพอใจมาก 
และต้องการให้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมนี้ต่อไปอีก 

๒. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร

ข้าวสาร อาหารแห้ง ทุกวันอังคาร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาจิตใจและยึดมั่นในความดี ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกระดับ นำหลักธรรม (ศีล ๕) ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเป็น

ต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะนำไปพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ต่อไป 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทุกวันอังคารเพ่ือเป็นสิริมงคลในการ

ดำรงชีวิต 
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เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสังกัด จะประพฤติ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาและ

สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน        
2. บุคลากรสามารถนำหลักศีล ๕ ไปร่วมขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์สร้างความรัก

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ได้อย่างมีคุณภาพ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง      
ฟังธรรม รับศีลห้า ทุกวันอังคารต้นเดือน                  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 รวม 9 ครั้ง  

มกราคม 2564 
– 

30 กันยายน 2564 

นางณัชภัษสรณ์ 
     สิริอัคคะโชติ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.    งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน 9,270  บาท (เก้าพันสองร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  
ฟังธรรม เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันอังคารต้น
เดือน) ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
รวม 9 คร้ัง 
- ถวายดอกไม้ ธูป เทียน  
- ถวายปัจจัย  9  คร้ัง ๆละ 1,000 บาท  

9,270 
 

 
 
 
 

270 
9,000 

 
3-4 

รวมงบประมาณ 9,270  9,270   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
    บุคลากร นักเรียน และลูกจ้าง สพป.อ่างทองที่เข้าร่วม
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งทุกวันอังคาร  

 
100 คน 

 
ตรวจเช็ค 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

 
 ใบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากร สพป.อ่างทอง จะประพฤติ ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักธรรม คำสอนของศาสนา
และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน  

 
ร้อยละ 90 

 
สอถาม 

 
แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้งทุกวันอังคาร  เพื่อเป็นสิริมงคล  และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 ๒. ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้นำข้อคิด ในการ
ฟังธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะนำไปพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม ต่อไป 
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ชื่อโครงการ                    ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ศักยภาพพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ เป็นพลเมืองที่ดี 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. - 
สนองตัวชี้วัด KRS -  
สนองการประเมิน ITA -   
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่  (Area) 
                                      โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์  บุญใส 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน  ๒๕๖๔ –  กันยายน   ๒๕๖๔ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล    
 ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติ ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ 
เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สามารถเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาวัฒนธรรมประเทศไทย โดยปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐ าน
หลัก ๑๒ ประการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย จึงได้กำหนดแผนงานโครงการขึ้น        
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมไทย สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป 
๓. เพ่ือสร้างคนดี และสังคมดี โดยการปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนาสังคมไทยตามค่านิยมพ้ืนฐานหลัก  ๑๒ ประการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จำนวน  ๖๘ คน ในวันสงกรานต์ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป 
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เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความตระหนักในการเทิดทูน

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี และ

วัฒนธรรมไทยสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ - จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล 

- สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร 
เมษายน  ๒๕๖๔ นางวราภรณ์  บุญใส 

๒ - ถวายเทียนจำนำพรรษา กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางวราภรณ์  บุญใส 
 ๕. งบประมาณ   

แหล่งงบประมาณ  
  งบ สพป.อ่างทอง        งบ สพฐ.   งบจากแหล่งอื่น ๆ...................................... 
จำนวน  ๑๘,๑๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้:              

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
พิธีทำบญุถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ 
รดน้ำขอพร ผอ.สพป.อ่างทอง 
๑. ปัจจัยถวายพระ เณร 
   - เจ้าอาวาส  ๑ องค์  ๒,๐๐๐ บาท 
    - เณร ๘ องค์ ๆ  ละ ๕๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท 
    - พระพุทธ  ๕๐๐ บาท    
๒. ค่าพานดอกไม้สด จำนวน ๖ พาน ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าผา้ขาวมา้ จำนวน ๔ ผนื ๆ ละ ๑๕๐ บาท      

 
๑๐,๑๐๐ 

  
 
 

๖,๕๐๐ 
 
 

 
๓,๐๐๐ 
๖๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 

 
๓ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
๑. เทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑ ต้น พร้อมขาตั้ง  
ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท 
๒. ปัจจัยถวายพระ 

 
๘,๐๐๐ 

  
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

 
๔ 

รวมงบประมาณ ๑๘,๑๐๐  ๑๕,๑๐๐ 3,0๐๐  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากร สพป.อ่างทอง  จำนวน ๖๘ คน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร   
สรงน้ำพระและถวายเทียนจำนำพรรษา 
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
  ร้อยละ  ๙๐ 

 
ตรวจเช็ค 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

 
 ใบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร สพป.อ่างทอง มีความตระหนัก
ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา       
และพระมหากษัตริย์ 

 
ร้อยละ  ๙๐ 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความตระหนักในการเทิดทูน

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี และ

วัฒนธรรมไทยสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป 
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ชื่อโครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนา

บริการประชาชน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การ

บริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นพิจารณา การพัฒนาระบบและ เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

สนองตัวชี้วัด KRS -  
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง   มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม  

ความเคลื่อนไหวของผู้บริหาร สพป.อ่างทอง ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ถูกต้องเป็นจริง 
ให้สาธารณชนได้รับทราบความก้าวหน้าของการศึกษาในทางที่ดี และสร้างความเข้าใจที่ดีถูกต้องในยามที่เกิดปัญหา
แต่ละด้าน เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความศรัทธาทำให้ สพป.อ่างทอง เป็นที่รู้จักและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ  
สพป.อ่างทองอย่าหลากหลายช่องทาง  และเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ สพป.อ่างทอง ได้เผยแพร่ออกสู่
สาธารณชน ครบคลุม  ดังนั้น จึงต้องมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในทุกกลุ่มงาน (ประชาสัมพันธ์น้อย) เพ่ือร่วม
เสนอข่าว กิจกรรมผลงานของทุกกลุ่มภารกิจทั้ ง 10 กลุ่มเป็นภาพรวมของ สพป.อ่างทองและเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  

รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน 
มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ปลอดภัย 
โดยบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านสื่อสาธารณะ 

๒. วัตถุประสงค์  
1. สร้างบุคลากรทุกกลุ่มภารกิจเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน (ประชาสัมพันธ์น้อย) 
2. เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน (ประชาสัมพันธ์น้อย)  ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการ

ประชาสัมพันธ์   
3. เพ่ือฝึกให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รู้จักการเขียนข่าว  จับประเด็นกิจกรรมที่ควรเผยแพร่ และ

เรียนรู้หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น  หลักการถ่ายภาพ   
4. ผลิตสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีจริยธรรมความรับผิดชอบ 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรของทุกกลุ่มภารกิจ  จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ภายใน 
2. สื่อมวลชนหลายสาขา และบุคลากรจากองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
3. สพป.อ่างทอง สามารถผลิตสื่อปลอดภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีข่าวสาร กิจกรรมที่หลากหลายครบทุกกลุ่มงาน       

ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษาและสาธารณชน 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีสื่อมวลชนหลากหลายสาขาหน่วยงาน องค์กร

ภายนอกร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2. สร้างชิ้นงานหรือนวตกรรมเพ่ือเผยแพร่สื่อปลอดภัย 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  
1 - อบรมเครือข่ายภายใน (ประชาสัมพันธ์น้อย)

หลักการเขียนข่าวเบื้องต้นภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย  Smart phone   ภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อนำไปทำจดหมายข่าว OBEC 
LINEและช่องทางการส่งข่าว ให้Aaminของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สพป.
อ่างทอง   

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางณัชภัษสรณ์ 
 สิริอัคคะโชติ 

2 -ประชุมเครือข่ายภายนอก  1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางณชัภัษสรณ์ 
 สิริอัคคะโชติ 
 

3 - ผลิตสื่อปลอดภัย  1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางณัชภัษสรณ์ 
 สิริอัคคะโชติ 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
งบ สพป.อ่างทอง งบ สพฐ. งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน 10,600  บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)   

  รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   
1.อบรมและฝึกปฏิบัติการเครือข่ายภายใน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร ผู้อบรม
และเจ้าหน้าที่ 30 คน ( 30 คนX30 บาท
X2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร ผู้อบรมและ
เจ้าหน้าที่ 30 คน ( 30 คนX100 บาทX1 มื้อ) 
2. สร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมเพื่อผลิตเผยแพร่
สื่อปลอดภัย 

5,800 
 
  

 
  

 
1,800 

 
 

3,000 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

1,000 
  

3-4 

2. ประชุมเครือข่ายภายนอก 
- ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม  เครือข่ าย
ภายนอกและเจ้าหน้าที่  30 คน ( 30 คน
X30 บาทX2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันเครือข่ายภายนอกและ
เจ้าหน้าที่ 30 คน ( 30 คนX100 บาทX1 มื้อ) 

4,800  
 

 
1,800 

 
 

3,000 
 

 3-4 

รวมงบประมาณ 10,600  9,600 1,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

1. ข่าว  กิจกรรม ของ สพป.อ่างทอง /  
ครูนักเรียน สถานศึกษาได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  สู่สาธารณชนหลากหลายช่องทาง 

2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
    3 . ผลิตสื่อปลอดภัยเผยแพร่ให้ความรู้      
แก่นักเรียนในสังกัด  

 
100 ข่าว/ปี 

 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ชิ้นงาน 

 
ตรวจนับจำนวนข่าว 
 
 
 
ส รุ ป ผ ล กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตรวจนับชิ้นงาน 

 
ทะเบียนคุมจำนวน
ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข่ า ว  
กิจกรรม 
 
แบบสรุป 
 
แบบตรวจนับ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นช่องทางประสานงานร่วมกันระหว่างกลุ่มภารกิจทั้ง 10 กลุ่มของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เป็นการระดมทรัพยากร ระดมความคิดเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของ สพป.อ่างทอง  

ได้กว้างขวางและหลากหลาย จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก 
3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกจะช่วยเสริมสร้างและร่วมเผยแพร่ ข่าว กิจกรรม

ของสพป.อ่างทอง ออกสู่สาธารณชนอย่างหลายหลาย ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.อ่างทองมีแผนงานการประชาสัมพันธ์
เป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญและไปยังกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
ได้ทราบข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง / นักเรียน / ครู/  สถานศึกษาได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2. สื่อมวลชนทุกสาขาเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์
และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์สู่สาธารณชนหลากหลายช่องทาง
อย่างทั่วถึง 
3.สพป.อ่างทอง สามารถผลิตสื่อปลอดภัย
เผยแพร่ให้ความรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัด 

 
กลุ่มเป้าหมายและ

สาธารณชนได้
ทราบข่าวกิจกรรม
ของสพป.อ่างทอง 

 
 
 

มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

 
 
สพป.อ่างทอง มีสื่อ
ปลอดภัยเผยแพร่
ให้ ค ว าม รู้ ให้ แ ก่
นักเรียน 

 
สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ตรวจนับจำนวนข่าว 
 
 
 
ตรวจนับชิ้นงาน 

 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ทะเบียนคุมจำนวน
ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข่ า ว  
กิจกรรม 
 
แบบตรวจนับ 
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ชื่อโครงการ ซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนา

บริการประชาชน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายที่ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นพิจารณา การดูแลอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 

สนองตัวชี้วัด KRS -   
สนองการประเมินITA -   
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  มีโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน  ๑๔๔  โรงเรียน และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู ประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวน
มาก เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่   มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยจึงต้องมีการ
ซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เนื่องจากป้ายสำนักงานฯ มีสภาพเป็นไม้ชำรุด
ทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้มีความแข็งแรงและสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

ให้มเีป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  และน่ามอง   
๒. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในด้านอาคารสถานที่  

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ป้ายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กว้าง ๑๘๓ เซนติเมตร ยาว ๕๕๐ เซนติเมตร 
2. โลโก้ สพฐ. พ้ืนอลูมิเนียมชุบสีเรียงเป็นชิ้น 
3. ตัวหนังสือสแตนเลสชุบสีทองเงาแบบดีท่ีสุด 
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เชิงคุณภาพ  
1. ทำให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่  
2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน  

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการและเสนอของบประมาณ มี.ค. 6๔ - นางมานพ  มณีโชติ 

- น.ส.สุประวีณ์ ทิพย์พิมล 
2 กิจกรรมซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงานฯ มี.ค. – มิ.ย. 6๔ - น.ส.สุประวีณ์ ทิพย์พิมล 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง □ งบ สพฐ. □ งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย 
ไตรมาสที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  

๗๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

๗๕,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒-๓ 

รวมงบประมาณ ๗๕,๐๐๐  ๗๕,๐๐๐   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจและมีความสะดวก

ในการติดต่อราชการ  มีป้ายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาอ่างทอง  ที่สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่ามอง  

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความสะอาด สะดวก และ
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
- สั งเกต  สั มภาษณ์  
สำรวจ 

 
-แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
สภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ  สวยงาม เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดี  สะอาด   สะดวกและปลอดภัย 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
- สั ง เกต  สั มภ าษ ณ์  
สำรวจ 

 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่าย
ของส่วนราชการ  ผ่านระบบ Online  

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  แผนย่อย การสร้างและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่  การควบคุมการใช้ งบประมาณ 

อย่างเป็นระบบ 
สนองการตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอังคณา    อินสุวรรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 15 – 19  กุมภาพันธ์  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  (New GFMIS Thai)  
เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนเรื่องจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS (Government  Fiscal  Management  Information  System)   โดยใช้การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 ผ่านทาง Online โดยให้ลงทะเบียน
ผ่าน url:https://forms.gle/MikouCKteFNKV5qY6  ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงานในระบบ 
GFMIS  และผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเบิกเงิน จำเป็นจะต้องเรียนรู้การดำเนินการและวิธีการปฏิบัติงานในระบบ 
New GFMIS Thai  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดจัดอบรมผ่านระบบ Online  
ระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564  ณ ห้องประชุมอ่างทอง  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   

 2.วัตถุประสงค์ 
๑. บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานการเบิกจ่ายเงิน  

ในระบบ GFMIS  และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
2. ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผุ้มีอำนาจการอนุมัติในระบบ GFMIS จำนวน 9 ราย 

ฝึกอบรมผ่านระบบ Online  ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564 ถึงวันที่  19  
กุมภาพันธ์  2564 จำนวน  5  วัน 

เชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS   มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   
1. ระบบการเบิกจ่ายเงิน  
2. ระบบการรับและนำส่งเงิน  
3. ระบบบริหารเงินสด  
4. ระบบบัญชีแยกประเภท  
5. ระบบสินทรัพย์ถาวร 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคน  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มฯ จำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMIS Thai เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง    

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางชลธิชา   พงศ์ศรี 
2 ลงทะเบียนเพ่ือทดสอบระบบ Online 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางอังคณา  อินสุวรรณ์ 

3 ฝึกอบรมผ่านระบบ Online   15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรในกลุ่มทุกคน  
นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล 

 

5. งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณ 

 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอื่น (ระบุ).......................................... 
จำนวน  14,400  บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การฝึกอบรมผ่านระบบ Online สำหรับผู้เข้า
รับการอบรมและคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    จำนวน 18 คน ๆ ละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท   
จำนวน 5 วัน 
- ค่าอาหารกลางวนั  
    จำนวน 18 คน ๆ ละ 100 บาท จำนวน 5 วัน 

14,400 
 

 

 
 

 
 

 
 

5,400 
 
 

9,000 

  
2 

รวมงบประมาณ 14,400  14,400   
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
            ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
    บุคลากร   กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์  เข้ารับการฝึกอบรม 
ระบบ New GFMIS Thai    ครบทุกคน 

 
ร้อยละ 100 

 
ลงชื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 
บัญชีลงเวลาการ
เข้ารับการอบรม 

Online 
เชิงคุณภาพ 
    การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  ผ่านระบบ
GFMIS  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ตรวจสอบความ 
ถูกต้องการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS 

 
รายงานการเงิน
ประจำเดือนจาก
ระบบ GFMIS 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรทุกคนในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมผ่านระบบ  

New  GFMIS Thai และมีความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New 
GFMIS Thai  ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน   
ดำเนินการตรวจสอบ  และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี   ที่ปรากฏในงบทดลอง  ในระบบ GFMIS ก่อนขึ้นระบบ 
New GFMIS Thai  (ก่อนเดือนพฤษภาคม 2564)  ทุกรายการบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน และเป็นปัจจุบัน  
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ชื่อโครงการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การสร้าง

และพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐาล - 
สนองนโยบาย ศธ. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่ 
เป้าหมาย 

สนองตัวชี้วัด KRS  ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล   นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี   
ระยะเวลาการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       

ในระยะเวลา ๑ ปี เป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง     
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงกำหนดเป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(Performance Agreement) ที่ระบุถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบการประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวชี้วัด ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด ภายใต้คำแนะนำ และคำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และ
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตระหนักในความสำคัญของการประเมินสัมฤทธิผล    
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงจัดให้มี
โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๒. เพ่ือรับคำแนะนำ ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๓. เพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับคำแนะนำ และคำปรึกษา

เกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๒ ท่าน 

๒.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผล           
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๒ ท่าน 

เชิงคุณภาพ 
๑. การเตรียมการเพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. การรับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง         

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่น
ศรีและคณะทำงาน 

๓.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการ
ดำเนินงานแก่คณะกรรมการ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล
และคณะทำงาน 

๕. แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบและดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล 
๕. ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ธันวาคม ๒๕๖๓-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล
และคณะทำงาน 

๖. ดำเนินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม ๒๕๖๔-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล
และคณะทำงาน 

๗. ประชุมรับคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษา (Coaching Team) 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล
และคณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๘. ประชุมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล
และคณะทำงาน 

๙. ประเมินผล สรุป รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๔ นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล
และคณะทำงาน 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ) 
จำนวน  ๘๒,๓๘๐  บาท  (แปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณทีใ่ช ้
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่

ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิผล (Evaluation Team) ๑ คร้ัง 
- ค่าอาหารกลางวัน ๘๗ คน 

  คนละ ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๗ คน 
  คนละ ๓๐ บาท ๒ มื้อ 
- ค่าพาหนะโรงเรียนจัดนิทรรศการ 
- ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทำรูปเล่ม 
- ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ 
- ค่าจัดสถานที่ 
- ค่าวัสดุ 

๘๒,๓๘๐  
 
 
 
 
 

 
 

   ๘,๗๐๐ 
 

   ๕,๒๒๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
   ๕,๔๖๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕,๐๐๐ 

๒/๔ 

รวมทั้งสิ้น ๘๒,๓๘๐ - ๕๗,๓๘๐ ๒๕,๐๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. การรับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน 

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

๒. การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตรวจสอบรายการ 

 
 

ตรวจสอบรายการ 
 

 
แบบตรวจสอบรายการ 
แบบตรวจสอบรายการ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ความสมบูรณ์ของการเตรียมการเพ่ือรับการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

๒. การพัฒนางานตามคำแนะนำ คำปรึกษาการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

๓. ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตรวจสอบรายการ 

 
 

ตรวจสอบรายการ 
 
 

ตรวจสอบรายการ 

 
แบบตรวจสอบรายการ 

 
 

แบบตรวจสอบรายการ 
 
 
แบบตรวจสอบรายการ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประเมิน 
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ชื่อโครงการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การสร้าง

และพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  - 
สนองนโยบาย ศธ. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่ 
เป้าหมาย 

สนองตัวชี้วัด KRS  ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
ระยะเวลาการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) เพ่ือ
ดำเนินการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด และเพ่ือให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดการประเมินไว้ ๓ องค์ประกอบ คือ 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา และ๑๔ ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธิที่จะเกิดข้ึนกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการ รวมทั้งการสนองนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี เป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยจะต้องจัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจะ
นำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งระบุถึงการที่ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามท่ีกำหนด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จึงได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๒. เพ่ือรับคำแนะนำ ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองของคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) 
๓. เพ่ือรับการประเมินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ของคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
(Evaluation Team) 

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จำนวน ๒ ครั้ง 

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รับการประเมินสัมฤทธิผล           
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๑ ครั้ง 

ด้านคุณภาพ 
๑. การเตรียมการเพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. การรับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขออนุมัติโครงการ มกราคม ๒๕๖๔ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือรับการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 

๓.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือชี้แจงขั้นตอน
การดำเนินงานแก่คณะกรรมการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี
และคณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔. แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบและดำเนินการ กุมภาพันธ์-กันยายน 

๒๕๖๔ 
นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
และคณะทำงาน 

๕. ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติ งานในหน้าที่ ตำแหน่ งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 

นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
และคณะทำงาน 

๖. ดำเนินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
-กันยายน ๒๕๖๔ 

นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
และคณะทำงาน 

๗. ประชุมรับคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Tema) 

กุมภาพันธ์-
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
และคณะทำงาน 

๘.  ประชุมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล (Evaluation Team) 

เมษายน ๒๕๖๔ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
และคณะทำงาน 

๖. ประเมินผล สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. ๒๕๖๔ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี 
และคณะทำงาน 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ) ................................................ 
จำนวน ๑๓๕,๘๔๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
การให้คำปรึกษา/แนะนำของคณะกรรมการที่

ปรึกษา (Coaching Team) ๑ คร้ัง 
- ค่าอาหารกลางวัน ๘๗ คน ๆ  ละ ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๗ คน 
  คนละ ๓๐ บาท ๒ มื้อ 
- ค่าพาหนะโรงเรียนจัดนิทรรศการ 
- ค่าถ่ายเอกสารและค่าจดัทำรปูเล่ม 
- ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ 
- ค่าจัดสถานที ่
- ค่าวัสด ุ

 
 

๖๖,๙๒๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘,๗๐๐ 
๕,๒๒๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
   ๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓,๐๐๐ 

 
๒/๔ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ 
การประเมินของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 

(Evaluation Team) ๑ ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน ๘๗ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๗ คน 
  คนละ ๓๐ บาท ๒ มื้อ 
- ค่าพาหนะโรงเรียนจัดนิทรรศการ 
- ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทำรูปเล่ม 
- ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ 
- ค่าจัดสถานที่ 
- ค่าวัสดุ 

 
๖๘,๙๒๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๘,๗๐๐ 
๕,๒๒๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
   ๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕,๐๐๐ 

๒/๔ 

รวมงบประมาณ ๑๓๕,๘๔๐ - ๑๐๗,๘๔๐ ๒๘,๐๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. การรับคำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน 

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒. การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตรวจสอบรายการ 

 
 

ตรวจสอบรายการ 
 

 
แบบตรวจสอบรายการ 

 
 

แบบตรวจสอบรายการ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ความสมบูรณ์ของการเตรียมการเพ่ือรับการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒. การพัฒนางานตามคำแนะนำ คำปรึกษาการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๓. ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตรวจสอบรายการ 

 
 

ตรวจสอบรายการ 
 
 

ตรวจสอบรายการ 

 
แบบตรวจสอบรายการ 

 
 

แบบตรวจสอบรายการ 
 
 
แบบตรวจสอบรายการ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประเมิน 
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ชื่อโครงการ  ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน สพป.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน

และวัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นพิจารณาการจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาภารกิจหลัก ๔ ด้าน และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สนองการตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยท่ี ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอารีย์  บุญเสริม /นางไพฑูรย์  จิตใส 
ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน – ตุลาคม 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๖  ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่  21  มีนาคม  
พ.ศ.  2559  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาประเทศ นั้น 

ในการนี้  งานติดตามประเมินผลและรายงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้
จัดกิจกรรมโครงการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน สพป.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเรื่องของ
การติดตามการประเมินและการรายงานผลการดำเนินงาน  จึงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก  
ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
เป็นหลัก 

ดังนั้น  เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  งานติดตามประเมินผลและรายงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องการรายงานผลการ
ดำเนินงานจึงได้จัดทำโครงการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน สพป.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือรายงานรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรงตามกำหนดเวลา 
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3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายงานการตรวจราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)ได้
ตรงตามกำหนดเวลา 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวน ๓5 คน 
2. ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563จำนวน  30 คน 
3. ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประชุม
คณะกรรมการการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 30 คน 

เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา  การรับการ

ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค.62-ก.ย.64 นางไพฑูรย์ จิตใส 

2 ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค.62-ก.ย.64 นางไพฑูรย์ จิตใส 

3 1) ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
2) ประชุมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต.ค.62-ก.ย.64 นางไพฑูรย์ จิตใส 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย ไตรมาส
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จำนวน ๓0 คน 

3,900   
 

 3,4 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มคณะกรรมการ จำนวน 
๓0 คนๆ ละ ๓๐ บาท 

  900   

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 5 เล่ม  ๆละ 2๐๐ บาท   1,๐๐๐   
- ค่าวัสดุ    ๒,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จำนวน ๓๐ คน๒ คร้ัง 

1,800    3,4 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๓๐ บาท (2 คร้ัง) 

  1,800 
 

  

กิจกรรมที่ ๓ 
1) ประชุมคณะกรรมการรับการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานทางระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-MENSCR) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
2) ประชุมรับการตรวจราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

14,300    3,4 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มคณะกรรมการ จำนวน 
60 คนๆ ละ ๓๐ บาท 

  1,800   

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร    3,5๐๐   
- ค่าวัสดุ    4,๐๐๐  
- ค่าจัดทำป้าย   ๒,๐๐๐   
- ค่าจัดตกแต่งห้องประชุม   3,๐๐๐   

รวมงบประมาณ 20,000  14,000 6,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป. อ่างทอง จำนวน 
63 คน ร่วมประชุมเพ่ือดำเนินการตามโครงการฯ และ
กิจกรรม ตามระยะเวลาการดำเนินงานตามกำหนด 

 
    ร้อยละ 90 

 
ตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการ สพป.อ่างทองมีความรู้ความเข้าใจชัดเจน
ในนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละด้านสามารถนำสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพในระดับเขตพ้ืนที่และเกิดความร่วมมือ
และบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 

 
    ร้อยละ 90 

 
ตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. มีรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ดำเนินการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายงานได้ครบทุก
รายการแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม รายงานรับการตรวจราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564ได้ครบถ้วนทุกรายการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
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ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน

และวัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายที่  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี พิจารณาที่ ๓ การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
สนองการตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 และตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area)  
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอารีย์  บุญเสริม และนายจิรภัทร กุลบุตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาเชิงพ้ืนที่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ โดยยุทธศาสตร์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ต่างมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว   

เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และงาน 
เชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสำหรับเป็นกรอบ
กำหนดทิศทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรอง นโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นต่าง ๆ  เพ่ือให้ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565  สำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมไปถึงกลยุทธ์ จุดเน้นต่าง  ๆในปัจจุบัน 

2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการศึกษา นโยบายด้านการศึกษาในระดับต่าง ๆ กำหนดไว้ และสามารถตอบตัวชี้วัดการประเมินสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในด้านต่าง ๆ ได้ 

3. เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เข้าใจกรอบนโยบาย และเล็งเห็น
ความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีการทบทวนแผน ระยะ 4 ปี คือ แผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

2. ผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 14 คน 
ให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจกลุ่ม  

เชิงคุณภาพ 
1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความสอดคล้องมีความสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการศึกษา และนโยบายด้านการศึกษาในระดับต่าง ๆ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีแผน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการศึกษา และนโยบายด้าน
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เป็นกรอบกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภารกิจกลุ่ม และการ
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถรายงานผลการดำเนินงานของในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระบบการรายงานผลตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(EMENSCR) และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมข้อมูล นโยบาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2563 

นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
นายจิรภัทร กุลบุตร 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

ตุ ล า ค ม  –ม ก ร า ค ม 
2563 

นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
นายจิรภัทร กุลบุตร  

3 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพ่ือพิจารณา
กำหนดกรอบทิศทางในการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 – 
2565 ฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ฯ 
2) ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง) 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

ตุ ล า ค ม  2 5 6 3 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
นายจิรภัทร กุลบุตร 
และคณะ 

๔ พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
1) ประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองโครงการและ
งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 
 

ตุ ล า ค ม  2 5 6 3 – 
มีนาคม 2564 

นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
นายจิรภัทร กุลบุตร 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2) ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๕ จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 และเผยแพร่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ 

มกราคม   - มี น าคม
2564 

นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
นายจิรภัทร กุลบุตร 
และคณะ   

   
๖ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนิ นงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ตุ ล า ค ม  2 5 ๖ 3  – 
กันยายน 2564 

นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
นายจิรภัทร กุลบุตร  
และคณะ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ) ............................................ 
จำนวนเงิน 91,08๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฯ  
1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่ อ
พิจารณากำหนดกรอบทิศทางในการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ 2562 – 2565 ฯ และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน ๆ  ละ 30 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
16 คนๆ ละ 10๐ บาท/มื้อ จำนวน ๒ มื้อ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 
2) ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
2562 – 2565  สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

39,44๐ 
 

 
 
 

7,560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,880 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

960 
 
 

1,600 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,0๐๐ 
 
 
 
 
 

1 – 2 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 43 คน ๆ  ละ 30 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
๔๓ คนๆ ละ 10๐ บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ
 

2,580 
 
 

4,300 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 

กิจกรรมที่  ๔ พิจารณากลั่นกรองโครงการ
และงบประมาณ ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
1) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
และงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน ๆ  ละ 3๐ 
บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ X 5 คร้ัง 
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 18 คนคนละ100 
บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ X 5 คร้ัง 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ
2) ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน ๆ  ละ 3๐ 
บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 7 คนคนละ
100 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ 

31,520 
 
 
 

25,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,120 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 5,400 
 

9,000 
 

3,000 
 
 
 
 

420 
 

700 
 

2,000 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 
 
 
 
 

 
 
 

 
3,000 

1 – 2 

กิจกรรมที่ ๕ จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

- จัดจ้างทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน ๕๐ เล่ม 

 
 
 

10,๐๐๐   
 

10,๐๐๐ 

 2-4 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

10,120    
 

 
 

1-4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

- ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คน ๆ 
ละ 3๐ บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 16 คนคนละ
100 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

1,920 
 

3,200 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,000 
รวมงบประมาณ 91,080  54,080 37,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 
2565  ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
และการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

 

 
ตรวจสอบเล่มแผน 

 
 
 
 
 

การประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

 
คำสั่งอนุมัติให้ใช้

แผน 
 
 
 
 

แบบประเมิน
โครงการ 

 
 

 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก าร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาอ่างทองสามารถกำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และตัวชี้วัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ร้อยละ 9๐ 

 
 
 
 
 

 
การรายงานผลการ
ดำเนินโครงการตาม
แผนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
แบบรายงานผล
การดำเนิน
โครงการฯ 
 
 
 



106 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 – 
2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่ างทอง (ฉบั บ ทบทวน ) และแผน อ่ื น   ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก าร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอ่างทองมีผลการดำเนินงานที่
ส ามารถตอบตั วชี้ วัดที่ เกี่ ยวข้องได้ อย่ าง
ครบถ้วนชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 9๐ 

 
 
 
 
 
 
 
การรายงานผลตาม
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงานผล
ตามตัวชี้วัด 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการศึกษา และนโยบายในระดับต่าง ๆ 
กำหนดไว้  

2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ฉบับทบทวน) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

ชื่อโครงการ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย 

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ    
สนองมาตรฐานสพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้

ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นพิจารณา การควบคุมการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 7 การกากับดูแลการทุจริต 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเฉลียว เอี่ยมสกุล /นางสาวอารีย์ บุญเสริม  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษามีภารกิจหลักคือการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน และต้องรับผิดชอบ ๔ ด้าน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และ 
งานบริหารทั่วไป โดยการบริหารงานในแต่ละด้าน นั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้ องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวม  
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริการงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่มีการกำหนด
อัตรากำลังที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล ตลอดจนงานบริหาร
ทั่วไป เพียงแต่มีการจัดบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับงานสารบรรณ และ
ธุรการทั่วไปของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ให้สามารถจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนให้สามารถดำเนินงานบริหารงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูล
พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องมอบหมายให้ข้าราชครูปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่เสนอจัดตั้งงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ การปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ปัจจัยสำคัญคือความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีกำหนดไว้ใน
หลักสูตรวิชาชีพครู  ดังนั้น ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
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จึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และการสร้างความตระหนักในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานงบประมาณให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และการจัดหาพัสดุ จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
และงานพัสดุ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงบประมาณโดยรวม ทั้งสอดคล้องกับ
รูปแบบการบริหารงาน AT ATP ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองอีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานบริหารงบประมาณ ในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/บุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัดและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ   

2. เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและรูปแบบการบริหารงาน AT ATP ของสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณ ในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ จากโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจำนวน 142 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวน 284 คน 

๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ในฐานะผู้ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา) จำนวน 5 คน 

3. ผู้เข้าประชุมร้อยละ 85.00 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารงบประมาณใน
เรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ หลังการ
เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป  

๔. ผู้เข้าประชุมร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจในการจัดการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  อยู่ในระดับมากขึ้นไป  

เชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ  

ในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงาน AT ATP ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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2.  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงานพัสดุ 
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ
รูปแบบการบริหารงาน AT ATP ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 สำรวจจำนวน และรายชื่อครู/บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในเรื่องการ
จัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุในสถานศึกษา 

เมษายน 2564 นางสาวอารีย์ บุญเสริม 

2 สำรวจจำนวน และรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ งานพัสดุในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในฐานะ
ผู้ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

เมษายน 2564 นางสาวอารีย์  บุญเสริม 

3 เตรียมการอบรม 
3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม 
3.2 จัดทำกำหนดการอบรม 
3.3 ประสานวิทยากร 
3.4 จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
3.5 จัดทำ platform สำหรับใช้ในการประชุม 

เมษายน 2564 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล 
นางสาวอารีย์ บุญเสริม 

4 ดำเนินการจัดอบรม พฤษภาคม 2564 นางเฉลียว เอ่ียมสกุล 
นางสาวอารีย์ บุญเสริม 

5 สรุปผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล 
นางสาวอารีย์ บุญเสริม 

6 ประชุมหลังการดำเนินงาน (After Action Review) พฤษภาคม 2564 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล 
นางสาวอารีย์ บุญเสริม 

7 รายงานผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2564 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล 
นางสาวอารีย์ บุญเสริม 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง    งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน 94,000  บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สำรวจจำนวน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
รายชื่อครู/บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณในเรื่องการจัดตั้ง
งบประมาณ และการพัสดุ ในสถานศึกษา 

- - - - 2 

๒. สำรวจจำนวน และรายชื่อ เจ้ าหน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และ
การพัสดุในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป ระถมศึ กษ า อ่ า งท องใน ฐานะผู้ ให้
คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา)   

- - - - 2 

3. เตรียมการอบรม - - - - 3 
 3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อบรม 
     

 3.2 จัดทำกำหนดการอบรม      
 3.3 ประสานวิทยากร      
 3.4 จัดทำเอกสารประกอบการอบรม      
 3.5 จัดทำ platform สำหรับใช้ในการอบรม      
 - Google form ประเมินความรู้ความ

เข้าใจ/ความตระหนักในภารกิจหน้าที่  
ก่อน/หลังการอบรม 

     

 - Google form ประเมินความพึงพอใจ      
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ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ ในเรื่ องการจั ดตั้ ง
งบประมาณและงานพัสดุในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจำนวน 
289 คน 
-  ค่าสถานที่จัดอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้า
อบรมและคณะกรรมการฯจำนวน 315
คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรม
และคณะกรรมการฯ จำนวน 315 คน  ๆ
ละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 
ชั่วโมง ๆ  ละ 1,200 บาทจำนวน 4.5 ชั่วโมง 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ชั่วโมง 
 ๆละ 600 บาทจำนวน 1.5 ชั่วโมง 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 3 คน 
 - ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสารการอบรม 
  จำนวน 290 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 

94,000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,400 
 

900 

 
 
 
 
 
 

 
10,000 
18,900 

 
 

31,500 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

14,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 

3 

5. สรุปผลการดำเนินงาน - - - - 3 
 -สรุปบัญชีลงเวลามาอบรมวิเคราะห์

เปรียบเทียบจำนวนผู้มาอบรมเปรียบเทียบ
เป้าหมายที่กำหนด 

     

 -วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในภารกิจหน้าที่ เปรียบเทียบ
ก่อน/หลังการอบรม และเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

     

6. ประชุมหลังการดำเนินงาน(After Action 
Review)  

- - - - 3 

 -วิเคราะห์จุดเด่นที่พบจากกระบวนการ
ดำเนิน งานและผลผลิตที่ ได้ จากการ
ดำเนินงาน 

     

 -วิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาจากกระบวนการ
ดำเนิน งานและผลผลิตที่ ได้ จากการ
ดำเนินงาน 

     

 - วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนหลังจากการ
ดำเนินงาน 
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ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. รายงานผลการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ 
- นำเสนอผลการดำเนินงานต่อ ผอ.สพป. 
ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อนำเข้า
ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติและ
รายงานในระบบอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
- นำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ 
(ภายในสำนักงาน และภายนอกสำนักงาน: 
สถานศึกษา/ทั่วไป 

- - - - 3 

 รวมงบประมาณ 94,000 6,300 77,900 9,800  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ในเรื่องการจัดตั้ง
งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
และงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่เข้าอบรม 
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ ในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานพัสดุ
ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการ
พัสดุ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองที่เขา้อบรม 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 100   
 
 
 

 
วิธีตรวจสอบ
จำนวนโดยตรวจ
นับบุคคลในบัญชี
ลงเวลา 
 
 
วิธีตรวจสอบ
จำนวนโดยตรวจ
นับบุคคลในบัญชี
ลงเวลาเข้าอบรม 

 
บัญชีลงเวลา 
เข้าอบรม 
 
 
 
 
บัญชีลงเวลา 
เข้าอบรม 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ 
ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ หลังการอบรม อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ตามหน้าที่
ที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

 
ร้อยละ 85 
 
 
 
ร้อยละ 85 
 
 
 
 

 
วิธีทดสอบความรู้  
ความเข้าใจ 
 
 
วิธีสอบถามความ 
คิดเห็นด้านความ 
พึงพอใจที่มีต่อการ 
จัดอบรมฯ 
 

 
แบบทดสอบ 
 Google form 
 
 
แบบสอบถาม 
Google form 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา 
ที่เก่ียวกับการ 
บริหารงบประมาณ 
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับรูปแบบ 
การบริหารงาน 
 AT ATP ของ สพป. 
 อ่างทอง ร้อยละ 
100 
 
ผลการประเมินการ 
ปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติ 
หน้าที่เกี่ยวกับการ 
บริหารงบประมาณ 
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 สอดคล้องกับ 
รูปแบบการ 
บริหารงาน ATATP 
 ของ สพป. อ่างทอง 
 ร้อยละ 100 

ประเมินกระบวนการ 
ดำเนินงานโดยใช้
แบบประเมินตนเอง 
และวิธีการยืนยัน 
ผลการตรวจสอบ 
โดยวิธีสุ่มตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินกระบวนการ 
ดำเนินงานโดยใช้ 
แบบประเมินตนเอง 
และวิธีการยืนยัน 
ผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน 
ตนเอง 
 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

การบริหารงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
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ชื่อโครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาอ่างทอง 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  12 การพัฒนาการเรียนรู้  แผนย่อย การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21        
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การ

บริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นพิจารณา จัดทำวิจัยส่งเสริมการวิจัย และนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 

สนองตัวชี้วัด KRS  ตัวชี้วัดที่  1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ นิเทศตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม -  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็น
ฐานในการจัดการศึกษา และใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการจัดทำวิจัยในการปฏิบัติงาน  การวิจัยการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา และนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง การจัดทำวิจัย
ปฏิบัติการจากงานประจำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานดีขึ้นทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เป็นเครื่องมือในการทำให้การสร้างความรู้เพ่ือ
นำมาพัฒนางาน เกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เห็นความสำคัญในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในการทำวิจัย 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำวิจัยให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอ่างทอง 
๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำวิจัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากร จำนวน ๖๐ คน ได้รับการความรู้พัฒนาให้ทำจัดวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  
๒. บุคลากร จำนวน ๖๐ คน ได้รับการสนับสนุนการจัดทำวิจัยการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
๓. โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนการทำจัดวิจัยอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในการทำวิจัย 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำวิจัยให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอ่างทอง 
๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำวิจัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องใน
การทำวิจัย  

มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 

๒. สร้างรูปแบบกิจกรรมตามกรอบแนวคิด เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 
๓. จัดทำรูปเล่มและสรุปผลการทำวิจัย สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 
๔. เผยแพร่งานวิจัย กันยายน  ๒๕๖๔ นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง □  งบ สพฐ. □  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะทำงานและ
ผู้เกี่ยวข้องในการทำวิจัย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 
  คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ 
  คร้ัง ละ ๑๒ คน ๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน  
  ๒ มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน ๑๐ ครั้ง ละ  
  ๑๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐ มื้อ 

 ๑๓,๒๐๐  
 
 
     
     
    
    

 
 

  ๑,๒๐๐ 
 
 
 

 ๑๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
  

๒ - ๔ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒  สร้างรูปแบบกิจกรรมตาม
กรอบแนวคิด 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ ๒ - ๓ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำรูปเล่มและสรุปผลการ
ทำวิจัย 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คร้ังละ 
๒๖ คน ๆละ ๓๐ บาท จำนวน ๒ มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน ๑ คร้ัง ละ ๒๖ 
คน ๆ ละ ๑๐๐ คน  

  ๖,๘๐๐ 
 

 
 

2,640 
1,560 

 
 

2,600 
  

   ๓ - ๔ 

กิจกรรมที่ ๔ เผยแพร่งานวิจัย      - - - - ๔ 

รวมงบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ - 20,0๐๐ ๑0,0๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
     ๑. บุคลากร จำนวน ๖๐ คน ได้รับการความรู้พัฒนา
ให้ทำจัดวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  
     ๒. บุคลากร จำนวน ๖๐ คน ได้รับการสนับสนุนการ
จัดทำวิจัยการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
     ๓. โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน ได้รับการ
สนับสนุนการทำจัดวิจัยอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 

 
งานวิจัย 

 
งานวิจัย 

 
งานวิจัย 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้รับความรู้ในเรื่องงานวิจัย 
๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอ่างทองมีประสิทธิภาพในการทำวิจัยเกิดขึ้น 
๓. มีกระบวนการทำวิจัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
     ๑. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองในการทำวิจัย 
 
      ๒ . ส่ งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำวิจัยให้
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอ่างทอง 
      ๓. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำวิจัยของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
สอบถาม 

 
 

แบบสำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 

งานวิจัย 
 

งานวิจัย 
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ชื่อโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรจสอบ ประเมินผล 
 และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  ๑๒ แผนย่อย ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ขเตรียมคนไทยสู่ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่  5  :   

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประเด็น
การพิจารณา : การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ภารกิจหลัก ๔ ด้าน และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ   ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
    โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโสรส  มั่นดี และนางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ วรรค ๓ และวรรค ๔ 

กำหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเตรียมการ  
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการดำนเนิน
งานแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประประสานงาน ร่วมมือในการ
นำไปใช้ขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๒. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามนโยบาย
และตามมาตรฐาน 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน ๔ ครั้ง 
2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ อย่างน้อย

ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน ๙  คน ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำนเนินการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขต
พ้ืนที่ได้ตามนโยบายและตามมาตรฐาน 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
เดือนละ ๑ ครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง 

มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ นายโสรส  มั่นดี 
นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................... 
จำนวนเงิน   ๔๗,๙๒๐    บาท (สีห่มืน่เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สบิบาทถ้วน)   

รายละเอียดดังนี้  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ ๑ ครั้ง 
- ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน ๔ คร้ัง 
- ค่าเบี้ยประชุมประธาน ก.ต.ป.น. จำนวน ๑ คน 
 ๆละ ๑,๕๐๐  บาท จำนวน ๔ คร้ัง 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
จำนวน ๘ คน ๆ  ละ ๑,๒๐๐  บาท จำนวน ๔  ครั้ง 
- ค่ าอ าห ารว่ า งและ เค รื่ อ งดื่ ม ส ำห รับ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และผู้เข้าประชุม 
จำนวน ๔ คร้ังละ ๑๑ คน ๆ ละ ๓๐ บาท 

๔๗,๙๒๐  
 
 

    ๖,๐๐๐ 
   

 ๓๘,๔๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๓๒๐ 

 
 

๒,๒๐๐ 

๒ - ๔ 

รวมงบประมาณ ๔๗,๙๒๐     ๔๔,๔๐๐ ๑,๓๒๐ ๒,๒๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ออกนิเทศโรงเรียนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำผลการออกนิเทศไปพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ 
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีส่วนร่วมในการออกนิเทศ 

ติดตามการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปครบทุก
โรงเรียน 

๓. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองดีขึ้น  
                                                              
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
    ๑. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น.จำนวน ๔ ครั้ง 
    2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน ได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
    3 . คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน ๙  คน มี
แนวทางการดำเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของก.ต.ป.น. 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
ติดตามและ
ตรวจสอบเอกสาร 
 
การนิเทศ 
 
การนิเทศ 
 

 
แบบประเมินผล
การประชุม 
 
แบบนิเทศ 
 
แบบประเมินผล
การดำเนินงาน
และแบบสรุปผล
การประชุม 

เชิงคุณภาพ 
      ๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ได้ตามนโยบายและตามมาตรฐาน 
     ๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับการติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรองรับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
การประเมินผล 
 
 
 
 
การนิเทศ 
 
 
การนิเทศ 
 

 
แบบประเมินผล
การประชุม 
 
 
 
แบบนิเทศ 
 
 
แบบประเมินผล
การดำเนินงาน
และแบบสรุปผล
การประชุม 
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ชื่อโครงการ การจัดสร้างเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อย ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑เตรียมคนไทยสู่ 
สนองนโยบาย ศธ. การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่   ๒ สถานศึกษา 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเด็นการ
พิจารณา  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน รับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 

สนองการประเมิน ITA - 
ลักษณะโครงการ   ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
    โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์  สังข์สอาด 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 6 ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
กำหนดให้มีองค์กรภายในคือหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกคือ สมศ.เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ และตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้
ผู้เรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ตระหนักถึง
ภารกิจการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการจัดทำเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทุกขนาดสถานศึกษานำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกโดยไม่ต้องมีการ
ประชุมสัมมนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา เพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 กำลังแพร่ระบาดอีกครั้ง  
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จึงต้องรักษาระยะห่างทางสังคม การจัดเอกสารให้สถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดสร้างเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อมอบเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. จัดสร้างเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 150 ชุดๆละ 3 เล่ม รวม 

จำนวน 450 เล่ม 
2. มอบเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษา จำนวน144 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
2. สถานศึกษาใช้เอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

จัดทำต้นฉบับเอกสารการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก.พ. 2564 
 

นายณรงค์ สังข์สอาด 
 

2. 
 

จัดจ้างโรงพิมพ์ดำเนินการพิมพ์เอกสารการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

มี.ค. 2564 
 

นายณรงค์ สังข์สอาด 
 

3 ดำเนินการมอบเอกสารการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษา 

เม.ย. 2564 นายณรงค์ สังข์สอาด 

5. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................... 
จำนวน 25,150 บาท  (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำต้นฉบับเอกสารการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 เล่ม 
  - ค่าอาหารกลางวนั(ข้าวกล่อง) อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน 5 คน จำนวน 1 วนั 
(100*5*1= 500) 

 
500 

 
- 

 
 

500 

 
- 

 
3 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 จ้างจัดพิมพ์เอกสารการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 เล่ม/ชุด  
จำนวน 145 ชุด  
  -  เล่มที่ 1 จำนวน 145 เล่มๆละประมาณ 80 แผ่น  
ราคาเล่มละประมาณ 55 บาทเป็นเงิน 7,975 บาท 
  - เล่มที่ 2 จำนวน 145 เล่มๆละประมาณ 96 แผ่น  
ราคาเล่มละประมาณ 60 บาทเป็นเงิน 8,700 บาท 
  - เล่มที่ 3 จำนวน 145 เล่มๆละประมาณ 70 แผ่น  
ราคาเล่มละประมาณ 55 บาท เป็นเงิน 7,975 บาท 

 
24,650 

 
- 
 
 
 

 
24,650 

 
 

 
- 
 
 
 
 

 
3 

รวมงบประมาณ 25,150 - 25,150 - - 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
       1. สถานศึกษาได้รับเอกสาร 
 
       2. ผู้บริหารและครูได้ศึกษาเอกสาร 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 90 

 
- ตรวจการรับ   
   เอกสาร 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการ
รับเอกสาร 
- แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
 1.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
      2. สถานศึกษาจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
ที่เป็นรายงานประจำปี 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
- สอบถาม 
 
-  วิเคราะห์/
สังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 
- แบบสอบถาม 
 
- รายงานการ
สังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาได้รับเอกสารที่เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2561 ที่เข้มแข็ง 
3. ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาทุกแห่งไว้ใช้ประโยชน์ 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยที่ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายด้านประสิทธิภาพ   
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การ

บริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นพิจารณา ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล 
และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21     

สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโสรส  มั่นด ี
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในด้านโอกาส ดำเนินการ

สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สม
กับวัย ดำเนินการให้เด็กและเยาวชน ได้รับการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษาและมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓          
คณะผู้นิเทศของเขตพ้ืนที่ โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ มีจำนวนน้อย เพียง ๖ คน พบปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
กล่าวคือ เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด ทั้ง ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับเขตพ้ืนที่ ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์ ได้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ในพ้ืนที่สถานศึกษาน้อยมาก จึงมีผลกระทบกับคุณภาพของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบการบริหารจัดการ และระบบการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ไม่ได้รับการชี้แนะอย่างทันทีตามบริบทและสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน 

เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานที่ ๒ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา“การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” สำนักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการยกระดับการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือเป็นรายโรงเรียนในการจัดการ

เรียนการสอนและปฏิบัติงาน/โครงการต่างๆ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒.เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้
มีข้อมูลย้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 

๓.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการ
นิเทศ อันประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศการศึกษา จากคณะผู้นิเทศประกอบด้วย ผอ.เขตพ้ืนที่และรองผอ.

เขตพ้ืนที่ ๕ คน ผู้อำนวยการกลุ่ม 10 คน ศึกษานิเทศก์๖ คน และภาคีเครือข่ายอ่ืนจำนวน ๒ ครั้ง/โรงเรียน/
ปีงบประมาณ (ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง) 

๒. ทุกห้องเรียนของทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน ๑๐๐ % 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับขั้น

พ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ๓ ระบบ อันประกอบด้วยระบบการบริหารการศึกษา ระบบการจัดเรียนการสอน
และระบบการนิเทศติดตาม 

๒. สถานศึกษามีคุณภาพในการจัดการศึกษาครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม ของเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- ประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศติดตาม ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ 
- จัดทำแนวการนิ เทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วยหัวข้อ กำหนดวัตถุประสงค์ของการนิ เทศ 
เป้าหมาย การวางแผนการนิเทศ  กำหนดประเด็น/เรื่องในการ
นิเทศวิธีการนิเทศการปฏิบัติการนิเทศการบันทึกหลักฐานการ
นิเทศการรายงานผลการนิเทศ  และการเบิกงบประมาณ 

ธันวาคม ๖๓ กลุ่มนิเทศฯ และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๒ นำแผนการนิเทศไปสู่การปฏิบัติ 
- จัดทำแผนการนิเทศภายใน และแผนนิเทศแบบบูรณา

การ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม ๖๔) 
ระยะที่ ๒ (พฤษภาคม๖๔-กันยายน๖๔) 

ตุลาคม๖๓-มี.ค.๖๔ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 



126 

 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- จัดทำปฏิทินการนิเทศระยะที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม ๖๔) 
ระยะที่ ๒ (พฤษภาคม๖๔-กันยายน๖๔)  
- แจ้งปฏิทินการนิเทศให้ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา

ทราบในระยะที่ ๑-๒ 
๓ การสร้างเครือข่ายการนิเทศภายใน 

- ประชุมปฏิบัติการสร้างคู่มือแนวทางการนิเทศภายใน 
๑๐๐ % 
- ประชุมเครือข่ายการนิเทศ เพ่ือชี้แจงการนิเทศภายใน 

๑๐๐ % 
- สถานศึกษาขับเคลื่อนการนิเทศภายใน ๑๐๐ % สู่การ

ปฏิบัติ 
- เขตพ้ืนที่ กำกับ ติดตาม การนิเทศภายใน ๑๐๐ % 
- สถานศึกษารายงานผลการนิเทศภายใน ๑๐๐ % 
- เขตสังเคราะห์การรายงานผลการนิเทศภายใน ๑๐๐% 

ตุลาคม๖๓-กันยายน๖๔ คณะกรรมการการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

๔ ปฏิบัติการนิเทศ ตามเป้าหมายและงานที่รับผิดชอบที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนและปฏิทินการนิเทศของเขตพ้ืนที่ 
- ผอ.เขต/รองผอ.เขต/ศึกษานิเทศก์/ภาคีเครือข่ายอ่ืน

ปฏิบัติการนิเทศ ตามปฏิทินการนิเทศที่แจ้งสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ/โรงเรียนเป้าหมายอื่นๆ 
- บันทึกหลักฐานการนิเทศลงในสมุดนิเทศของสถานศึกษา 

ตุลาคม๖๓-กันยายน๖๔ ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน/คณะกรรมการ
นิเทศ 

๕ การประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
- ประชุมปฏิบัติการทบทวนการปฏิบัติงานและสรุปผล

การดำเนินงาน ระดับเขตพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์รายงานผลการนิเทศ รายภาคเรียนๆละ ๑ 

ครั้ง  ตามแบบรายงานการนิเทศที่เขตพ้ืนที่กำหนดสร้าง
เครื่องมือการประเมินผลโครงการการนิเทศฯ ครอบคลุมผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
- ประเมินโครงการโดยส่งเครื่องมือการประเมินไปยั ง

ผู้เกี่ยวข้อง 
- เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปการประเมินผลโครงการ 
- เขียนและจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินโครงการ 
- จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ 

รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม๖๓-กันยายน๖๔ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอื่น (ระบุ)................................................... 
จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

 รายละเอียดดังนี้  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
๑.ประชุมปฏบิัติการวางแผนการนิเทศ
ติดตาม  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผอ./รองผอ.
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหนา้ที่ธุรการ ๒๐ คนๆ 
ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
  - ค่าอาหารกลางวันผอ./รองผอ.
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๐ คน  ๆละ ๑ 
มื้อๆ  ละ ๑๐๐ บาท 
๒.จัดทำแนวการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๔ 
   - ค่าจัดจ้างทำเอกสาร 2๐ เล่ม ๆ ละ 10๐ บาท  

5,๒๐๐ 
 

 
 
 
 

๑,๒๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

2,๐๐๐ 

 
3-4 

กิจกรรมที่ 2 นำแผนการนิเทศไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
   - ค่าถ่ายสำเนาเครื่องมือและสื่อการนิเทศ
ของศึกษานิเทศก์ 

๘,๐๐๐   
 

๘,๐๐๐ 

 3-4 

กิจกรรมที่ ๓ การสร้างเครือข่ายการนิเทศ
ภายใน 
๑.ประชุมปฏบิัติการสร้างคู่มือแนวทางการ
นิเทศภายใน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน
๒๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
๒.ประชุมเครือข่ายการนิเทศ เพื่อชี้แจงการ
นิเทศภายใน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะเครือข่าย
การนิเทศ ๘๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

- ค่าวัสดุจัดทำแบบนิเทศแบบบรูณาการ 
3.สถานศึกษาขบัเคลื่อนการนิเทศภายในสู่การ
ปฏิบัติเขตพื้นที่ กำกับ ติดตาม การนิเทศ
ภายใน 

๑๓,๐๐๐   
 
 
 

๑,๒๐๐ 
 
 
 

๔,๘๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

3-4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

กิจกรรมที่ ๔ปฏิบัติการนิเทศ ตาม
เป้าหมายและงานที่รับผดิชอบที่ได้ระบุไว้
ในแผนและปฏิทินการนิเทศ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่านำ้มันเชื้อเพลิง  
สำหรับรองผอ.เขต /ศึกษานิเทศก์ / บุคลากร
เครือข่าย รวม ๓๐ คน ปฏิบัติการนิเทศตาม
ปฏิทินการนิเทศ ตามเปา้หมายคนละ ๔คร้ัง/
โรงเรียน/ป ี

๓๐,๐๐๐   
 
 
๓๐,๐๐๐ 

 3-4 

กิจกรรมที่ ๕ การประเมินและรายงานผล
การนิเทศการศึกษา๒ วัน 

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มคณะผู้นิเทศที่
เข้าร่วมการประชุม ๑๕ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ 
๓๐ บาท 

- ค่าอาหารกลางวันคณะผู้นิเทศ ที่เข้าร่วม
การประชุม ๑๕ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

- ค่าเอกสารประกอบการประชมุ
ปฏิบัติการ และจัดทำรายงาน 

๑๒,๐๐๐   
 
๑,๘๐๐ 
 
 
๓,๐๐๐ 
 
 
๗,๒๐๐ 

 3-4 

รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐  ๕๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

๑. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
กำกับ ติดตามและชว่ยเหลือในการจัด
การศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศท่ีกำหนด 

๒. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก ขึ้นไป ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีการดำเนินการ
นิเทศภายใน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
การนิเทศ/สังเกต 
 
 
การนิเทศ/สังเกต 
 
 
แบบนิเทศ/สังเกต 
 

 
แบบนิเทศ 
 
 
แบบนิเทศ 
 
 
แบบนิเทศ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างมีคุณภาพ 
๒. ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการ

นิเทศ ติดตาม ในระดับมาก 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
แบบนิเทศ/สังเกต 
 
แบบนิเทศ/สังเกต 
 

 
แบบนิเทศ 
 
แบบนิเทศ 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม

และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริ การและ
สังคม 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจนจบหลักสูตร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน สูงขึ้นจากข้อมูลปีฐาน ๒๕๖๓ 
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนา

บริการประชาชน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  - 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ประเด็นพิจารณา  การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ    
สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0)  
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)     ตามนโยบาย(Agenda)   เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร / นางนิทรา  อุ่นทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน สู่คุณภาพ
และมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย การบริหารจัดการด้านบุคลากร จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกเรื่อง ทุกงาน เนื่องจาก  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังยังขาดอัตรากำลังและบุคลากรใน
การปฏิบัติงานด้านงานธุรการของกลุ่มภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการ  ด้านบุคลากรของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ  ให้กลุ่มภารกิจที่ขาดแคลนอัตรากำลัง 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการให้

ปฏิบัติงานในส่วนของงานธุรการของกลุ่มภารกิจ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง  ตามความจำเป็นและขาดแคลนของกลุ่มภารกิจ จำนวน ๔ อัตรา 
เชิงคุณภาพ 
ดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ธุรการ  เพ่ือปฏิบัติงานในสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขออนุมัติโครงการ ธ.ค. ๖๓ น.ส.นาถอนงค์  อ่อนจิตร 
๒. ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ม.ค. ๖๔  
๓. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ม.ค.๖๔ – ก.ย. ๖๔  

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ).......................................... 
จำนวนเงิน  ๓๔๐,๒๐๐  บาท  (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

          รายละเอียดดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 

ทีใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 
 
๒. 
 

จ้างลูกจา้งชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ธุรการ 
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา ๆ ละ 
๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ เดือน เป็นเงิน 
เงินประกันสังคม ๕% ของอัตราค่าจ้างเดือนละ 
๑,๘๐๐ บาท จำนวน ๙ เดือน 

๓๔๐,๒๐๐  
 

๓๒๔,๐๐๐ 
 

   ๑๖,๒๐๐ 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

๒-๔ 

 รวมงบประมาณ ๓๔๐,๒๐๐ ๓๔๐,๒๐๐    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีเจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจที่ขาดแคลน
อัตรากำลัง จำนวน ๔ ราย ปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 
คณะกรรมการ
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง สามารถบริหารจัดการ
งานด้านธุรการตามภารกิจเพ่ิมข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ร้อยละ 100 

 
คณะกรรมการ
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ได้ผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านงานธุรการ เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านงานธุรการของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ  
มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
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โครงการ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                ประถมศึกษาอ่างทอง 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การสร้าง

และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐาล - 
สนองนโยบาย ศธ. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท.       มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การ

บริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นพิจารณา การพัฒนา ส่งเสริม ยก
ย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการจำเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้า ในวิชาชีพของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

สนองตัวชี้วัด KRS    ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิทรา อุ่นทรัพย์/นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร/นางสาวอริญญา บุญประกอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพราะ

เป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญที่จะทำให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้ามาสู่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 

กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว ในช่วงที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่สถานศึกษา ในระยะ เวลา  
๑ ปี จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน โดยวิธีหลากหลายภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ปีละ ๔ ครั้ง และมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน ๒ ครั้ งโดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
แรก และประเมินครั้งท่ี ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลังทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีภาวะ
ผู้นำ มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงานและเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
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สถานศกึษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาและ 

ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมี
ความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีโดยให้
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. วัตถุประสงค ์
๑. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือเตรียมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายและสรุปผลการประเมิน หลังจากการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง 

๒. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี  ดำเนินการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน๒ ครั้ง  

๓. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๔. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ประเมินครูผู้ช่วย ปีละ ๒ ครั้ง 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน ๓๑ รายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๗ ราย ๆ ละ ๒ ครั้ง 

๒. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน ๓๑ คน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๓. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน ๒๕๐ ราย  
จำนวน ๒ ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน  ๓๑ 

ราย เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบ
ด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงานและเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน ศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
ในระดับสถานศึกษา  

2. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เป็นครูที่ด ี
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๔.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเงินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ตุลาคม ๒๕๖๒- 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร 
นางนิทรา  อุ่นทรัพย์ 

๒ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตุลาคม ๒๕๖๓- 
กันยายน ๒๕๖๔ 

น.ส.อริญญา  บุญประกอบ 
นางนิทรา  อุ่นทรัพย์ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

  งบ สพป.อ่างทอง     งบ สพฐ.     งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................ 
   จำนวนเงิน ๑๐๖,๘๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 

ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหาร 
สถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี 
๑.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน
๓ ๑  ราย  ผู้ บ ริ ห า รก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อทำ MOU 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (๕๐ คน X ๓๐ บาท) 
๒.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (๓๐ คนX ๓๐ บาท) 
๓. ประชุมคณะกรรมการประเมินและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (๓๕ คนX ๓๐ บาท) 
๔.คณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำ 
ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 
๓ คร้ัง  
    - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
      (๑๘  คนX ๓ คร้ังX ๓๐๐ บาท) 
 
 

 

๒๖,๘๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 

๙๐๐ 
 
 
 

๑,๐๕๐ 
 
 
 
 
 

๑๖,๒๐๐ 
 
 
 

 3-4 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช ้ งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๕.คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ   
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ คร้ัง 
   - ค่าพาหนะกรรมการ 
     (๑๘ คนX ๑ คร้ังX ๓๐๐ บาท) 
๖. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     (๖ คนX ๑ คร้ังX ๓๐๐ บาท) 
กิจกรรมที่ ๒ 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
การประเมินการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ 
ลงวันที่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๑ ปีละ ๒ คร้ัง 
จำนวน ๒๕๐ คน 
      -ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสถานศึกษา จำนวน  
๒ คร้ัง/ครูผู้ช่วย ๑ คน 
(๒๕๐ คนX๒ คร้ัง  X ๑๖๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๕,๔๐๐ 
 
 

๑,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๐,๐๐๐ 
 

3-4 

รวมงบประมาณ ๑๐๖,๘๕๐  ๑๐๖,๘๕๐   

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการ 
บรรจุและแต่ งตั้ ง จำนวน๓๑  ราย รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๗ ราย 
ได้รับการประเมินสัมฤทธิผล จำนวน ๒ ครั้ง 
ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
จำนวน ๒๕๐ ราย ได้รับการประเมิน จำนวน 
๒ ครั้ง  

 
ร้อยละ 100 
 

 
รายงานผลการ
ประเมิน 

 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
          ผู้อำนวยการสถานศึกษามีศักยภาพ 
มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่ง
คน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
รายงานผลการ
ประเมิน 

 
แบบรายงาน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
มีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา 
ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ 
และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๓๑ ราย และรองผู้อำนวยกา ร

สถานศึกษา จำนวน ๗ ราย มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงานและเก่งวิชาการ” 
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

2. ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๒๕๐ ราย มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะ
เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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โครงการ การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 256๔             
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับ 

ศักยภาพวัยแรงงาน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

ทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การ

บริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล   ประเด็นพิจารณา  การพัฒนา ส่งเสริม ยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้อง กับ
ปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา      

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร / นางนิทรา  อุ่นทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส เป็นบุคลากรที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อทางราชการและ

ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งทางราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ความ
สนใจดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ให้สมกับที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ความควบคุมดูแลและบำรุงรักษาบุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส จึงได้ จัด
ประชุมสัมมนาให้ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไปในการดำรงชีวิต 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4. เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส (เกษียณอายุราชการ)  
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3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน  ๒๗0  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ

อาวุโส ประจำปี 256๔ และผู้เข้าร่วมประชุม  
รวมจำนวน ๒๗0 คน 

กันยายน 256๔ นางสาวนาถอนงค์ 
        อ่อนจิตร 

 
5. งบประมาณ 
        แหล่งงบประมาณ 

  งบ สพป.อ่างทอง   □  งบ สพฐ.     □  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................ 
         จำนวนเงิน ๑๖๗,๒๖๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย 
ไตรมาสที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ
อาวุโส ประจำปี 25๖๔ 
กิจกรรมที่ ๑ พิธีสงฆ ์
1. ค่าพิธีสงฆ์  
      -ค่าอาหารถวายพระ 4,500 บาท 
      -ค่าปัจจัย 6,500 บาท  
      -ค่าเครื่องไทยธรรม 4,500 บาท 
      -ค่าดอกไม้ถวายพระ 400 บาท 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสัมมนาข้าราชการ 
และลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๔ 
1. ค่าป้ายกิจกรรม 
๒. ค่าอาหารว่าง (๒๗๐x ๑ x 30 บาท)  
กิจกรรมที่ ๓ มุทิตาจิต ข้าราชการและ 
ลูกจ้างประจำอาวุโส (เกษียณอายุ) 
๑. ค่าตกแต่งสถานที่  
 (พานดอกไม้ มาลัย ผูกผ้าเวที ห้องประชุม 
ดอกไม้เวที ซุ้มถ่ายภาพ) 
๒. ค่าจัดทำหนังสือเกษียณอายุฯ  
(๒๗๐ เล่ม ๆละ 130 บาท) 

๑๖๗,๒๖๐   
 
 

15,900 
 
 
 
 
 
 

2,000 
    ๘,๑00 

 
 
 

๕0,000 
 
 

3๕,๑00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย 
ไตรมาสที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๓. ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
   (๗๒ x 180 บาท) 
๔. ค่าของที่ระลึก (๗๒X๖๐๐ บาท) 

1๒,๙๖0 
 

๔๓,๒๐๐ 
รวมงบประมาณ ๑๖๗,๒๖0  ๑๖๗,๒๖๐ 

 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ผู้อำนวยการ
โรงเรียน คณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน  ๒๗0  คน 

 
ร้อยละ 100 

 
ตรวจสอบจากการ 
ลงชื่อเข้าประชุม 

 
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
การลงชื่อ 

เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส มีความพึงพอใจ
และภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

 
ร้อยละ 100 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 
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โครงการ โครงการการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย การป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 

สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ    
สนองมาตรฐานสพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การ

บริหารงานด้านงบประมาณ  ประเด็นพิจารณา การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 7 การกำกับดูแลการทุจริต 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง / นางสาวชลิดา  ละม้ายพันธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้เน้นการจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และ ด้านบริหารงานทั่วไป ให้ถึง
ระดับสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินงบประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น                  
จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการบริหารด้านงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี ด้านพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา  และมีระบบควบคุมภายในที่ดี 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  ตามเป้าหมายที่กำหนด  

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีความสำคัญในการสอบทาน ทบทวนและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ว่าดำเนินการไปตามนโยบาย การบริหารแผนงานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ   

การดำเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจากการติดตามดำเนินงานในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า   มีสถานศึกษาในสังกัด ควรได้รับการตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภารกิจของสถานศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภารกิจด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ มีภารกิจในการควบคุมและบริหารงบประมาณ การตรวจสอบภายใน การให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเป็นปัจจัยการลดความเสี่ยง  การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
รวมทั้งครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนภารกิจสำนักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างถูกต้อง ดังนั้น 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงจัดทำโครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 เพ่ือตรวจสอบ 
ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ราชการกำหนด 

2. วัตถุประสงค์  
1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส่ คุ้มค่า และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน 

การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ 
2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ว่าบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี  คำสั่ง ประกาศและ
นโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง 
ข้อบังคับและคำสั่งที่กำหนด ถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่า เป็นไปโดย  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า  ประหยัด โปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดหรือไม่  

4 เพ่ือสอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพ่ือลดความเสี่ยง 
และป้องปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

5 เพ่ือให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

6. เพ่ือให้ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันเหตุการณ์ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน ของสถานศึกษา

ในสังกัด (หน่วยรับตรวจ)  ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 35 แห่ง  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบทางด้าน

งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด และจากการออกตรวจสอบ ติดตาม ผู้บริหาร
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษา หารือ ข้อเสนอแนะ              

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีการบริหารงบประมาณ 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการ และปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ สารมารถ
ตรวจสอบได ้

2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบติดตาม และได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ เป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัด
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยรับตรวจ นำผลลัพธ์ส่งถึงนักเรียนเป็นสำคัญ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
1. ดำเนินการด้านการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  

20  แห่ง 
     1.1 วางแผนกำหนดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี 
สถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง ครอบคลุม 10 ประเด็น    
     1.2 วางแผนตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ใบสำคัญของ
สถานศึกษา จำนวน  10 แห่ง  
     1.3 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบ        
     1.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 1 
     1.5 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 1  
     1.7 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 2 
     1.8 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     1.9 สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบสถานศึกษา 
รอบท่ี 2 
     1.10 วางแผนกำหนดการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3 แห่ง 
     1.11 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา  
     1.12 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     1.13 สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา 

 ต.ค.ถึง พ.ย. 63 
 
 
 
 
 
ก.พ.  ถึง มี.ค. 64 
เม.ย.  64 
พ.ค. ถึง ส.ค. 64 
 
 
15 ต.ค. 64 
 
 
 
ก.พ.64 ถึง มิ.ย.64 

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง 
น.ส.ชลิดา  ละม้ายพันธุ์   
 

2. ตรวจสอบการดำเนินงาน สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  5  
แห่ง คือ 
     2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับเงินจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน)  
จำนวน 5 แห่ง 
          - วางแผนการตรวจสอบและแต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการตรวจสอบ        
          - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการ 
การปฏิบัติงานดำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 
         - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
         - สรุปสรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน 
สพฐ. 
      2.2 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 แห่ง 

พ.ค.64 นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง 
น.ส.ชลิดา  ละม้ายพันธุ์   
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
          - วางแผนการตรวจสอบและแต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการตรวจสอบ        
          - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการ 
การปฏิบัติงานดำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 
         - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
         - สรุปสรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน 
สพฐ.  

3. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบ
เงินอุดหนุน ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 แห่ง 
     3.1 วางแผนการตรวจสอบ 
     3.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 1 
     3.3 รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     3.4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 1 
ส่ง สพฐ. 
     3.5 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 2 
     3.6 รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     3.7 สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 2 
ส่ง สพฐ. 

เม.ย. 64 ถึง มิ.ย.64 
 

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง 
น.ส.ชลิดา  ละม้ายพันธุ์   
 

4. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตาม
นโยบาย 
คณะรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจสอบ ส่ง สพฐ. 4 ไตรมาส 
คือ 
    รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 4/63 ภายใน 25 
ตุลาคม 2564 
    รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1/64 ภายใน 25 
มกราคม 2564 
    รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 2/64 ภายใน 25 
เมษายน 2564 
    รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 3/64 ภายใน 25 
กรกฎาคม 2564 

ต.ค. 63 ถึง ก.ย. 
64 
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5. งบประมาณ     
          งบประมาณจาก      สพป.อ่างทอง      สพฐ.       อ่ืน ๆ ระบุ................................................. 
 จำนวน  26,720.00  บาท  (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   

รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาศ 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการด้านการตรวจสอบ
สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  20  แห่ง 
     1.1 วางแผนกำหนดการตรวจสอบด้านการเงิน 
การบัญชี สถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง ครอบคลุม 
10 ประเด็น    
     1.2 วางแผนตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย 
ใบสำคัญของสถานศึกษา จำนวน  20 แห่ง  
     1.3 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบ        
     1.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 1 
     1.5 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา 
รอบที่ 1  
     1.7 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา รอบที่ 2 
     1.8 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 

 1.9 สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ
สถานศึกษา รอบที่ 2  

      - ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x2คนx20วัน 20 แห่ง) 
      - ค่าวัสดุดำเนินงานโครงการ 
      - ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง 

     1.10 วางแผนกำหนดการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ของสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 3 แห่ง 
     1.11 ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษา 3 แห่ง 
             - ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x2 คนx3 วัน) 
             - ค่าชดเชยน้ำมนัเชือ้เพลิง  
     1.12 รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     1.13 สรุปรายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษา 

20,120 
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กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการดำเนินงาน สถานศึกษาใน
สังกัด  จำนวน  5  แห่ง 

2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับ
เงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินโครงการ
อาหารกลางวัน)  ของสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 5 แห่ง 

4,400  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาศ 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

          - วางแผนการตรวจสอบและแต่งตัง้
คณะทำงานดำเนนิการตรวจสอบ        
          - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการ 
การปฏิบัติงานดำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง  5  แห่ง 
             -ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x2คนx5 วัน 5 แห่ง ) 
             -ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง 
         - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับ
ตรวจ 

         - สรุปสรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ 
รายงาน สพฐ.  

2.2 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้
สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 แห่ง 
          - วางแผนการตรวจสอบและแต่งตัง้
คณะทำงานดำเนนิการตรวจสอบ        
          - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการ 
การปฏิบัติงานดำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง  5  แห่ง 

        -ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x 2 คนx 5วัน 5 แห่ง) 
        -ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลงิ 

      - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
  - สรุปสรุปรายงานประเมนิผลการตรวจสอบ 
รายงาน สพฐ. 
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1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
    1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
   

กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กิจกรรมสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน  งบเงิน
อุดหนุน ของสถานศึกษาในสังกดั จำนวน 5 แห่ง  
รายละเอียดดังนี ้

3.1 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษา               
ในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาด
กลาง  และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง 

3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานเก่ียวกับ                  
การบริหารเงินงบอุดหนนุ การบริหารจัดการศึกษา ใน
การจัดทำแผนปฏบิัติงานประจำปี 2564 การใช้
จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา มี
ความโปร่งใส่ ประหยัด คุ้มค่า  สามารถตรวจสอบได้ 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x2 คนx5วัน 5 แห่ง ) 
      - ค่าชดเชยน้ำมนัเชื้อเพลิง 

2,200  
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1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาศ 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการใชจ้่ายค่าสาธารณูปโภค
ของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่ ตาม
นโยบายคณะรัฐมนตรีรายงานผลการตรวจสอบ สพฐ. 
4  ไตรมาส คือ 
    - รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1 / 2564 
      ภายใน 25 มกราคม 2564 
    - รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 2 /2564 
      ภายใน 25 เมษายน 2564 
    - รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 3 /2564 
      ภายใน 25 กรกฎาคม 2564 
    - รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 4 / 2563 
      ภายใน 25 ตุลาคม 2563 

- - - -  

รวมงบประมาณ 26,720 - 16,720 10,000  

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ได้รับการตรวจสอบ 
บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ  2564 
เชิงคุณภาพ   

1. สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี 
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
     2. สถานศึกษาบริหารเงินงบประมาณใช้จ่ายใน
การสร้างเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา มีความ
สุจริต โปร่งใส่ ประหยัด คุ้มค่า  สามารถตรวจสอบได้ 
  
  

 
ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
การตรวจสอบ 
 
ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษา 
ปฏิบัติงานการเงิน
การบัญชีถูกต้อง 
 
ร้อยละ 85 ของ  
ภารกิจบรรลุผล
สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  
 
 
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  
 
 
 
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  
 
 

 
กระดาษทำการ  
 
 
 
กระดาษทำการ  
 
 
 
 
กระดาษทำการ  
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ครบทุกแห่งสามารถ

ดำเนินการได้ตามระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ มีข้อมูล 
ในการพิจารณาตัดสินใจ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ กำกับดูแลที่ดีสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต 

2. สถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติงานตามบริบทภารกิจอย่างมีศักยภาพ ถูกต้องครบถ้วนในด้าน                  
การบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า  
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถป้องปรามไม่ให้ก่อเกิดการทุจริต ลดความเสี่ยงแก้ไข้ปัญหาได้ทันการณ์ 
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ช่วยสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานถูกต้อง
สำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด          

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้รับคำแนะนำ แนวทางข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดยึดหลักความถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ของทางราชการ และ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและ
ทางราชการเป็นสำคัญ   
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ชื่อโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน

สังคมเศรษฐกิจสีเขียวและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ  

สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายที่ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานสพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การ

บริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นพิจารณา การดูแลอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
สนองการประเมิน ITA -  
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
หลักการสำคัญของสำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่างๆ 

ในสำนักงานให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยลดการใช้พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย รวมไป
ถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากร 
พลังงาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและน้ำเสีย ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ที่กำลัง
กลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกหน่วยงาน
ภายใน จึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้น เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพ่ือลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ 
ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ให้มีความตระหนัก

เห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๓. เพ่ือเป็นการริเริ่มการยกระดับสำนักงานให้เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกซื้อ

วัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การลดปริมาณขยะพลาสติก เป็นต้น 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน ๖๔ คนและ

โรงเรียน จำนวน ๑๔๔ โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและโรงเรียนในสังกัด มีการคัดแยกขยะ ใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ำและน้ำเสียครบทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ ๘๐ มีระบบการ

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ขยะ มลพิษ น้ำ พลังงาน อนามัย) ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ร้อยละ ๘๐ ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยใน

ตนเอง ในด้านดูแลสิ่งแวดล้อม ในการคัดแยกขยะ ๔ ประเภทอย่างถูกวิธี 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการและเสนอของบประมาณ พ.ย. 6๓ - นางมานพ  มณีโชติ 

- น.ส.สุประวีณ์ ทิพย์พิมล 
2 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อม 

- ติดตั้งถังแยกเศษอาหาร 
ม.ค. – ก.ย. 6๔ 

 
- น.ส.สุประวีณ์ ทิพย์พิมล 

3 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงาน 
- ให้ความรู้บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียน 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 
- ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว 
- กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน 

ม.ค. – ก.ย. 256๔ 
 

- นางมานพ  มณีโชติ 
- น.ส.สุประวีณ์ ทิพย์พิมล 
- บุคลากรในสังกัดทุกคน 

4 กิจกรรม 5 ส.  Big Cleaning Day 
  

ม.ค. – ก.ย. 256๔ 
 

- นางมานพ  มณีโชติ 
- น.ส.สุประวีณ์ ทิพย์พิมล 
- บุคลากรในสังกัดทุกคน 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- จัดซื้อถังขยะพลาสติก 
แยกประเภทพร้อมล้อเข็น ๒ ชุด ชุดละ ๔ 
ใบๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท (สีเหลือง/สีเขียว/ 
สีน้ำเงนิ/สีแดง) 

 
1๒,๘00 

 
 

  
 
 

 
 

1๒,๘00 

2-4 

2.  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกประหยัด
พลังงาน 
- จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์/รณรงค์ 
- ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว 
- กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน 

 
4,750 

 
 

 
 

 
 

4,750 

 
 

 
 

2-4 
 
 

 

3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กจิกรรม 5 ส. 
Big Cleaning Day 

250  250  2-4 

รวมงบประมาณ ๑๗,๘00  ๕,000 1๒,๘00  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน มีพฤติกรรมในการใช้พลังงานที่ดี 
๒. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน มีความตระหนักเห็นความสำคัญ ในการบริหาร

จัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นสำนักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
- แบบสอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1. มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ในการบริหาร 

จัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
      ๒.  สภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ สะอาด ปลอดขยะ 
การใช้พลังงานลดลง 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 

 
- การสังเกต  
- แบบสอบถาม 
 

 
- การสังเกต  
- แบบสอบถาม 
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ชือ่โครงการ จ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยที่ การพัฒนา

บริการประชาชน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ -  
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  - 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ  
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นพิจารณา การดูแลอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 

สนองตัวชี้วัด KRS -   
สนองการประเมินITA - 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมานพ  มณีโชติ   
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล 

ทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ  ห้องประชุม ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายนอก และดูแลบำรุงรักษา
ต้นไม้  รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

 กลุ่มอำนวยการ  มีหน้าที่ในการดูแลอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
มีไม่เพียงพอ  จำเป็นต้องมีพนักงานเพ่ือดูแลและทำความสะอาด ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ 
และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และประชาชนหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา  จำนวน ๑ อัตรา 
๒. เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ทั้งภายในและ

ภายนอกให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมห้องประชุมให้มีความสะอาด และมีความพร้อมในการจัดประชุม 
๔. เพื่อดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และบำรุงรักษาต้นไม้ 
๕. เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองบุคคลที่มาติดต่อราชการ 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา  จำนวน ๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้อาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และบริเวณภายนอกอาคาร มีความ

สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม  และอำนวยความสะอาดให้แก่ ผู้ที่มาติดต่อขอรับ
บริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางมานพ  มณีโชติ 
๒ จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา  จำนวน ๑ คน กุมภาพันธ์  – กันยายน ๒๕๖๔ นางมานพ  มณีโชติ 
๓ ตรวจการจ้างการปฏิบัติงาน เดือนละ ๑ ครั้ง กุมภาพันธ์  – กันยายน ๒๕๖๔ นางมานพ  มณีโชติ 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง  งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน 72,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาสที่ใช ้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

จ้างเหมาพนักงาน  จำนวน ๑ คน เดือน
ละ ๙,๐๐๐ บาท เปน็เวลา 8 เดือน 

72,000 72,000 - - 2-๔ 

รวมงบประมาณ 72,000 72,000    

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ คน 

 
จ้างเหมาพนักงาน 

 
ประเมินผล 

 
แบบประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่ างทอง มี อาคารที่ สะอาด สวยงาม มี
สภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
ส อ บ ถ า ม             
ความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถาม   
ความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีอาคารที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่นสวยงาม 
๒.การให้บริการในเรื่องอาคารสถานที่ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสามารถจัดเตรียมความพร้อม

ในการจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม 
๓.บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้ที่ติดต่อราชการมีความพึงพอใจ

และเกิดความประทับใจ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนา

บริการประชาชน 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี   ประเด็นพิจารณา การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สนองตัวชี้วัด KRS -  
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีภารกิจในการดูแลส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษา ซึ่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เผยแพร่ให้สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง จึงใช้ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสพป.อ่างทอง /สถานศึกษา ครู และนักเรียน ตามนโยบาย โดยใช้สื่อ
หลากหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายได้รับรู้รับทราบ ความเคลื่อนไหว 

สภาพปัจจุบัน/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/ปีที่แล้วได้ดำเนินการเป้าหมาย สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่ได้

ดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลงานของครูของนักเรียน  
2. โดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ  
3. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การใช้เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ทาง

บอร์ด  ป้ายอิงเจท ไวลนิล 
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๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 144 แห่ง ได้รับรู้

ข่าวสาร นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    

 ๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 68 คน ได้รับรู้ข่าวสาร 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  

เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับรู้นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และสามารถนำนโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนต่อได้ 

 ๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับรู้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
สามารถให้การสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ในการนำนโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนต่อ 

 ๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (โดยสังเขป) 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 - บันทึกภาพ และล้างภาพ เพ่ือเสนอข่าวกิจกรรม
ของ สพป.อ่างทอง Social Network 
- ทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายอิงเจท 
เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบาย ศธ./สพฐ.และ สพป.
อ่างทอง 
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

ตุ ล า ค ม  2563 - 
กันยายน 2564 

นางณัชภัษสรณ์   
สิริอัคคะโชติ 

2 ลงนามถวายพระพรใน โอกาสวัน เฉลิ มพระ
ชนมพรรษาและกิจกรรมสำคัญ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ตุ ล า ค ม  2563 - 
กันยายน 2564 

นางณัชภัษสรณ์   
สิริอัคคะโชติ 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................... 
จำนวนเงิน   16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
1. วัสดุในการถ่ายภาพ /อัดภาพ/ 
การจัดทำบอร์ด ประชาสัมพนัธ ์ข่าวกิจกรรมของ 
สพป.อ่างทอง และอ่ืน ๆ 

5,000 
  

5,000 1-4 

2. ค่าจ้างในการจัดทำป้ายไวนลิ  ป้ายอิงเจท  
ประชาสัมพนัธ์งานของ สพป.อ่างทอง 

5,000  5,000  1-4 

3. ร่วมลงนามถวายพระพร 
-วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 28 กรกฎาคม 2564 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 
๓ มิถุนายน ๒๕๖4 
สำหรับลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ จำนวน 2 ฉบบัๆ 
ละ 1,000 บาท 

6,000   6,000  1-4 

รวมงบประมาณ 16,000  11,000 5,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1.ข่าวสาร กิจกรรมของ สพป.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย 
2. สาธารณชน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรในสั งกัดรับรู้ข้อมูลข่ าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
จ ำ น ว น ข่ า ว ที่
เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ 

 
ทะเบียนคุมการ
เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าว/กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากร สพป.อ่างทอง รวมทั้ งผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวกับ
การศึกษา สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  
ผลสำเร็จของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 90 

 
การสอบถารม 

 
แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดต่อประสานงาน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  
๒.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมทั้งจังหวัด

อ่างทองได้อย่างรวดเร็ว 
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ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากรสพป.อ่างทอง 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

ทุกช่วงวัย 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจาย

อำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  ประเด็น
พิจารณา การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สนองตัวชี้วัด KRS  - 
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)   ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล /นางปริฉัตร เผยศิริ/น.ส.กมลพรรณ  สินนอก 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ –  กันยายน ๒๕๖๔ 
         

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และบุคลากร เพ่ือนำนโยบายสำคัญ ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี  
มีระบบการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดี ต่อการจัดการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน สถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน ตลอดจนส่งผลที่ต่อเนื่องไปสู่เยาวชนและประชาชน  
ที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้จึงได้ทำกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร 
สพป.อ่างทอง โดยกำหนดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่ม
เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับทราบ
นโยบาย ระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียน 

ประธานกลุ่มเครือข่าย และบุคลากรในสังกัด ทราบเป้าหมายการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และเป็นการพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน  
๑๕๘  คน  ๕ ครั้ง ต่อปี 
 ๒. ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕  คน   
๔ ครั้ง ต่อปี 
 ๓. ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จำนวน ๒๒ คน ทุกวันพุธ จำนวน ๔๘ ครั้ง ต่อปี 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
  ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
และสามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมผู้อำนวยการ สพป. รอง ผอ.สพป.  ผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๘ คน 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล 

๒ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มเครือข่าย    
( ผู้อำนวยการ สพป.  รอง ผอ.สพป.  ผู้อำนวยการกลุ่ม
ภารกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มเครือข่าย 
และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  จำนวน ๓๕ คน (Video 
Conference)  

มีนาคม๒๕๖๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล 

๓ ประชุม ผอ. สพป.  รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม
ภารกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันพุธ (รับทราบ
นโยบายจาก สพฐ.) จำนวน ๒๒ คน 

ทุกวันพุธ 
ตุลาคม ๒๕๖๓- 
กันยายน ๒๕๖๔ 

นางปริฉัตร  เผยศิริ 

๔ ประชุม ผอ. สพป.  รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม
ภารกิจ และบุคลากร สพป.อ่างทอง จำนวน ๖๗ คน 

เมษายน ๒๕๖๔ 
มิถุนายน๒๕๖๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

น.ส.กมลพรรณ  สินนอก 

 



161 

 

๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง   งบ สพฐ.   งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)................................................... 
จำนวนเงิน  ๖๓,๔๒๐ บาท (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุม ผอ. สพป. รอง ผอ.สพป.  
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๕๘ คน ๆ  
ละ ๓๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ รวม ๕  ครั้ง  

๒๓,๗๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

๒๓,๗๐๐ 

 ๒-๔ 
 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 
ประธานกลุ่มเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน  ๓๕ คน (Video Conference) 

- 
 
 

   ๒-๔ 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้อำนวยการ สพป. รอง 
ผอ .สพป . ผู้ อ ำนวยการกลุ่ มภารกิ จ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันพุธ 
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าประชุม ๒๒ คน คนละ ๓๐ 
บาท ทุกวนัพุธ จำนวน ๔๘ ครั้ง ต่อปี 

๓๑,๖๘๐ 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
๓๑,๖๘๐ 

 
 
 
 
 

๒-๔ 
 

กิจกรรมที่  ๔ ประชุม ผอ. สพป.  รอง ผอ.
สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากร 
สพป.อ่างทอง จำนวน ๖๗ คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๗ คนๆ ละ ๑ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง 

๘,๐๔๐   
 
 

๘,๐๔๐ 

 ๒-๔ 
 

รวมงบประมาณ ๖๓,๔๒๐  ๖๓,๔๒๐   

          หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวชีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯ 
ทั้ง ๓ กิจกรรม 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- บัญชีลงเวลา 

-แบบสอบถาม 
-ตรวจสอบเอกสาร 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย เนื้อหา
ในการประชุม 

 
ร้อยละ ๙๐ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- ผลการดำเนินงาน 
 

 
-แบบสอบถาม 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และรับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และพัฒนางานทางวิชาการและการ

บริหารจัดการได้มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อโครงการ                     การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่  ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี ประเด็นพิจารณาที่  ๒ การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ ๓ การใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) และตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานของ
องค์การ 

สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ลักษณะโครงการ ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่  (Area) 
  โครงการใหม่             โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณี  บุญเลิศ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๓ –  กันยายน   ๒๕๖๔  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาระบบราชการ  เป็นภารกิจหลักส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประเทศในการแข่งขัน  ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุข  
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพ การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  สามารถบริหารจัดการตามภารกิจสอดคล้อง

กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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เชิงคุณภาพ 
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมาย 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน 

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ใน
การปฏิบัติราชการ 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 

๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดฯ 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 

๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดฯ 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 

๕ รายงานข้อมูลผ่านระบบการรายงานผล ตามท่ี สพฐ.
กำหนด 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 

๖ กำกับ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 
๗ ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 
๘ สรุป – รายงานผลการดำเนินงาน ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔ นางสุณี  บุญเลิศ 

๕. งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณ 
 งบ สพป.อ่างทอง งบ สพฐ.  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ) ................................................ 

จำนวน  ๓,๒๕๐ บาท  (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย ไตรมาส
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการประเมินส่วน
ราชการฯ จำนวน ๑๓ คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๓ คนๆ 
ละ ๓๐ บาท รวม   ๒ มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๓ คน คนละ 
๑๐๐ บาท 

๒,๐๘๐   
 
 

๗๘๐ 
 

๑,๓๐๐ 

 
 
 
 

 

๒ 

กิจกรรมที่ ๒  
ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ จำนวน 
๒๖ คน  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๖ คน 
ๆ ละ ๓๐ บาท 

๗๘๐   
 
 

๗๘๐ 

 ๓,๔ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย ไตรมาส
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓  
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดฯ จำนวน ๑๓ คน  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๓ คน 
ๆ ละ ๓๐ บาท 

๓๙๐   
 
 

๓๙๐ 

 ๓,๔ 

รวมงบประมาณ ๓,๒๕๐ - ๓,๒๕๐   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดเก็บข้อมูล ได้ครบถ้วน 
๒. รายงานข้อมูลได้ครบตามกำหนดเวลา 
(รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

กพร.สพฐ.กำหนด กพร.สพฐ.กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
ผลคะแนนตัวชี้วัดตามการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  

ระดับคุณภาพ กพร.สพฐ.กำหนด กพร.สพฐ.กำหนด 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถปฏิบัติราชการได้ตามกรอบระยะเวลาที่

สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด  และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ชื่อโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนย่อย การป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองแผนระดับรอง นโยบายหลักของรัฐบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 

สนองนโยบาย ศธ. นโยบาย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน สพท. มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหาร

จัดการที่ดี  ประเด็นพิจารณา ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย 
สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 7 การกากับดูแลการทุจริต  
สนองการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย (Agenda)  เชิงพ้ืนที่ (Area) 
  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปริฉัตร  เผยศิริ 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๔. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดำเนินโครงการ  สพฐ.ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชั่น  และทำการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสอดคล้องกับทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่  
๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  
and  Transparency  Assessment :  ITA)  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยกำหนดให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นเขตสุจริต  นั้น 

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  เป็น  “เขตสุจริต”  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในเรื่องการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๒.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง 
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๓.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน  

๖๕ คน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  ๖๘  คน  มีแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “เขตสุจริต” 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีทัศนคติ

และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทราบ

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่  “เขตสุจริต” 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง “เขตสุจริต” 

ธันวาคม ๒๕๖๓ -  
กันยายน ๒๕๖๔  

นางปริฉัตร  เผยศิริ 

๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง “เขตสุจริต” 

ธันวาคม ๒๕๖๓ -  
กันยายน ๒๕๖๔ 

นางปริฉัตร  เผยศิริ 

๓ ศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่สุจริต ธันวาคม ๒๕๖๓ -  
กันยายน ๒๕๖๔ 

นางปริฉัตร  เผยศิริ 
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๕. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
  งบ สพป.อ่างทอง □  งบ สพฐ. □  งบ จากแหล่งอ่ืน (ระบุ)..................................................... 
จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  ๑  จัดประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง “เขตสุจริต” 
  - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 
๖๘ คน คนละ ๑ มื้อ  ๆ ละ  ๑๐๐  บาท 
-   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  
จำนวน  ๖๘  คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐  บาท 
-   ค่าวัสด ุ 

๑๔,๖๐๐ 
 

 
 
 
 

๖,๘๐๐ 
 
 

๔,๐๘๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๗๒๐ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่  ๒  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เอกสารจำนวน ๒ คร้ัง 
  - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  
บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  
๒๐ คน คนละ ๒ มื้อ  ๆ ละ  ๑๐๐  บาท 
-   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  
จำนวน  ๒๐  คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๓๐  บาท 

๖,๔๐๐   
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๔๐๐ 

 ๓ 
 

รวมงบประมาณ ๒๑,๐๐๐  ๑๗,๒๘๐ ๓,๗๒๐  

หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-บุคลากร สพป.อ่างทอง  จำนวน  ๖๘  คน มีความรู้
ความเข้า ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
-บุคลากร สพป.อ่างทอง จำนวน  ๖๘ คน  ทราบแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนา ในเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่  “เขตสุจริต”
ต่อไป 

ร้อยละ๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีฐาน

ความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส  

มีกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
๓. มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพัฒนา

องค์กรสู่  “เขตสุจริต” 
๔. ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ชื่อโครงการ                  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐแผนย่อย การพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ    
สนองมาตรฐานสพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การ

บริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นพิจารณา การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณี  บุญเลิศ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  ๒๖๖๓ –  กันยายน   ๒๕๖๔  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ข้อ ค กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ)  นำมาตรฐานการควบคุมภายไปใช้ในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน  และข้อ  ๖  ให้ผู้รับตรวจ (สำนักงาน, สถานศึกษา)  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้กำกับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวัน  
สิ้นปีงบประมาณ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง  

และระบบการควบคุมภายใน 
๒. เพ่ือให้สามารถคิดเป็นระบบ เชื่อมโยง  บูรณาการยุทธศาสตร์  มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่  

และนโยบายการศึกษาในทุกระดับกับกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่ได้ 
๓. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน  ๓๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบควบคุมภายใน  

สามารถรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง  ทันตามกำหนดเวลา 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ตุลาคม  ๒๕๖๓ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
นางสุณี บุญเลิศ 

๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ตุลาคม  ๒๕๖๓ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

นางสุณี บุญเลิศ 

๕.  งบประมาณ      
งบประมาณจาก      สพป.อ่างทอง      สพฐ.       อ่ืน ๆ ระบุ................................................. 
 จำนวน  ๔,๘๐๐  บาท  (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้: 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาส 
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ 
ละ ๓๐  บาท 
     -ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ 
๑๐๐  บาท 

๔,๘๐๐ 
 

  
 

๑,๘๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

 ๔ 

รวมงบประมาณ ๔,๘๐๐  ๔,๘๐๐   

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากร สพป.อ่างทอง  จำนวน  ๓๐  คน 

ร้อยละ  ๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
-  บุคลากร สพป.อ่างทอง  มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในระบบการควบคุมภายใน 
- บุคลากร สพป.อ่างทอง  สามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทันตาม
กำหนดเวลา 

 
ร้อยละ  ๑๐๐ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จัดส่งรายงานการควบคุมภายในถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามกำหนดเวลา 
๒.  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงการ

จัดวางและติดตามระบบการควบคุมภายในตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ                     พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐแผนย่อย การพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองแผนระดับรอง นโยบายรัฐบาลหลัก  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สนองนโยบาย ศธ. นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ    
สนองมาตรฐานสพท. มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นพิจารณา การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สนองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) 
สนองการประเมินITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ลักษณะโครงการ  ตามภารกิจ (Function)  ตามนโยบาย(Agenda)  เชิงพ้ืนที่(Area) 
  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณี  บุญเลิศ  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  ๒5๖๓ –  กันยายน   ๒๕๖๔ 
     

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

เทคโนโลยีทุกสังคมในโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยอุปสรรคต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ และมีความจำเป็นจะต้องหาแนวทางและรูปแบบในการปรับตัวเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน รวมทั้งให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากผลจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มากที่สุด 
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุง
การทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนำเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เช่นการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในความโปร่งใส 
และใสสะอาดในคุณภาพการให้บริการ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหน่วยงานการศึกษา 
ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้นำหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ สร้างความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศข้ึน 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่
จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ 
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๒. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
๓. เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. รายงานผลการดำเนินงานตามตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ สพฐ. กำหนด จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาตร ที่ ๔ 
๒. ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง และมี

ประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง บุคคลมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ แต่งตั้งคณะทำงาน พฤษภาคม ๒๕๖4 นางสุณี บุญเลิศ 
๒ ประชุมคณะทำงานชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พฤษภาคม ๒๕๖4 

๓ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน พฤษภาคม - กันยายน 
๒๕๖4 

๔ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้มูลการรายงาน พฤษภาคม - กันยายน 
๒๕๖4 

๕ รายงานข้อมูลการดำเนินงานทางระบบอิเล้กทรอนิกส์ พฤษภาคม - กันยายน 
๒๕๖4 

๖ สรุปผลการประเมิน/รายงาน กันยายน ๒๕๖4 
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๕. งบประมาณ 
งบประมาณจาก      สพป.อ่างทอง      สพฐ.       อ่ืน ๆ ระบุ................................................. 
จำนวนเงิน  ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามการใชจ้่าย ไตรมาส
ที่ใช ้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ สพป.อ่างทอง 
๑) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม คู่มือมาตรฐาน
สำนักงานเขต ๕๐ เล่มๆ ละ ๕๐ บาท  
๒ ) ค่ าอาห ารว่ า งและ เครื่ อ งดื่ ม  ส ำหรับ
คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๒๕ คน  
ละ ๓๐ บาท/คน 2 มื้อ  
3) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินงาน 
จำนวน ๒๕ คน ๆ  ละ ๑๐๐ บาท 1 มื้อ 

๖,๕๐๐   
๒,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๒,๕๐๐ 

 ๓-๔ 
 

รวมงบประมาณ ๖,๕๐๐  ๖,๕๐๐   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวชีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าร่วมประชุม 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 

 
- บัญชีลงเวลา 
 

 
-ตรวจสอบ 
  เอกสาร 

เชิงคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ
ตามตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 

 
- กำกับติดตาม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
-แบบรายงานผล
การดำเนินงาน 
ตามตามเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และรับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ 
๒. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และพัฒนางานทางวิชาการ

และการบริหารจัดการได้มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 


