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ก 

ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ   ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการที่กลุ่มภารกิจในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน     
ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน เสร็จสมบูรณ์ และหวัง      
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  คงเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ สถานท่ีต้ัง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองต้ังอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๔
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ ๗ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ่างทอง
อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอสามโก้ และอ าเภอแสวงหา 

๑.๒ พื้นท่ีรับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออกติดต่อกับอ า เภอบางปะหัน อ า เภอมหาราช และอ า เภอบ้านแพรกจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก และอ าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาพที่ 1แผนท่ีเขตจังหวัดอ่างทอง 
 
๒. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา๓๗ ให้มีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา๓๖ และให้มีอ านาจหน้าท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ไชโยโพธิท์อง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้



N

s

Ew

พืน้ทีท่ั้งหมดประมาณ 

968.372 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36
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1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๖. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ (๑๐) 
เพื่อใหส้อดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปล่ียนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยแบ่งส่วนราชการตามการ
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

โครงสร้างบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               
จังหวัดอ่างทอง(กศจ.) 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             
จังหวัดอ่างทอง (อกศจ.)  

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ (กต

สถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการ 

สพป.อ่างทอง 

รองผู้อ านวยการ 
สพป.อ่างทอง 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพฯ 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน๗ อ าเภอ 
โดยก าหนดโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน จ านวน ๑๔ กลุ่มโรงเรียนและ ๓ กลุ่มเครือข่ายดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม  กลุ่มเครือข่าย  3 กลุ่ม 

กลุ่มสามโก้(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มบ้านนายแทน่(๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มแสวงหาพัฒนา(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน) 

กลุ่มเมืองทองสัมพันธ์(๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน) 

กลุ่มดอกแก้ว(๗ โรงเรียน) 

กลุ่มขุนอินท์(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพระต าหนัก(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มจินดามณี(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มป่าโมก(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับปฐมวัย 

กลุ่มไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเกษไชโย(๖ โรงเรียน) 

กลุ่มศูนย์เจ้าพระยา(๑๐ โรงเรียน) 



๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

๓. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 

เขตพื้นที่บริการ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีเขตพื้นท่ีบริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗ 

อ าเภอ ดังรายละเอียดตารางท่ี ๑–๒ 

ตารางที่ ๑ แสดงเขตพื้นท่ีบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

อ าเภอ พื้นที่(ตร.กม.) จ านวน จ านวนเทศบาล/อบต. 
ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอ่างทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ 3 ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ ๒ ๓ 
ป่าโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗ ๑ ๖ 
โพธิ์ทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐ ๕ ๙ 
วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖ ๗ ๙ 
สามโก้ ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗ ๑ ๒ 
แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑ ๒ ๖ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๒1 ๔๓ 

ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2แผนท่ีเขตพื้นท่ีบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 

ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนประชากรในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

อ าเภอ/เทศบาล จ านวนประชากรแยกตามเพศ รวม 
ชาย หญิง 

อ าเภอเมืองอ่างทอง  26,534 29,377 55,911 
อ าเภอไชโย  10,916 11,687 22,603 
อ าเภอป่าโมก  13,252 14,527 27,779 
อ าเภอโพธิ์ทอง  24,868 27,379 52,247 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  30,893 33,681 64,574 
อ าเภอสามโก้  9,150 9,941 19,09 
อ าเภอแสวงหา  16,669 17,468 34,137 

รวม 132,282 144,060 276,342 

ท่ีมา : ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖4) 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนสังกัดจ านวน ๑๔๔ โรงเรียน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 1,441 คนนักเรียน ๑8,928 คน ดังรายละเอียดตารางท่ี ๓–๗ 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและร้อยละของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน จ านว
นรวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อ าเภอ 

เมื
อง

อ่า
งท

อง
 

ไช
โย

 

ป่า
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเ
ศษ

ชัย
ชา

ญ
 

สา
มโ

ก้ 

แส
วง

หา
 

ขนาดท่ี ๑ (นร.๑-๑๒๐คน) ๙๕ ๖๕.27 ๑5 ๘ ๘ ๒4 ๒๓ ๖ ๑๑ 
ขนาดท่ี ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน) ๓8 ๒๖.3๘ 4 ๖ ๑ 7 ๑๐ ๔ 6 
ขนาดท่ี ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน) 8 5.55 1 ๑ ๑ ๑ ๑ - ๓ 
ขนาดท่ี ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - - - ๑ 
ขนาดท่ี ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - ๑ - - - 
ขนาดท่ี ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - ๑ - - 
ขนาดท่ี ๗(นร.๒๕๐๐ คนข้ึนไป) ๑ ๐.๖๙ ๑ - - - - - - 

รวม ๑๔๔ ๑๐๐ ๒1 ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 

ท่ีมา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ข้อมูล ณ วันท่ี18กรกฎาคม ๒๕๖3) 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ตารางที่ ๔ แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามระดับช้ันและอ าเภอ 

อ าเภอ 

ระดับชั้น 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

นัก
เรีย

น 

ห้อ
งเรี

ยน
 

ห้อ
งเรี

ยน
 : 

นัก
เรีย

น 

นัก
เรีย

น 

ห้อ
งเรี

ยน
 

ห้อ
งเรี

ยน
 : 

นัก
เรีย

น 
นัก

เรีย
น 

ห้อ
งเรี

ยน
 

ห้อ
งเรี

ยน
 : 

นัก
เรีย

น 

เมืองอ่างทอง 934 59 ๑ : ๑6 3,494 ๑๗2 ๑ : ๒0 ๑๕7 ๑๒ ๑ : ๑๓ 
ไชโย 329 30 ๑ : ๑1 ๑,๑๑0 89 ๑ : ๑๒ 199 ๑๒ ๑ : ๑7 
ป่าโมก 177 18 ๑ : ๑0 ๕๙9 ๕4 ๑ : ๑1 144 9 ๑ : ๑6 
โพธิ์ทอง 595 70 ๑ : ๙ ๒,๔51 ๒๐0 ๑ : ๑๒ 379 30 ๑ : ๑3 
วิเศษชัยชาญ 917 79 ๑ : ๑๒ ๓,476 ๒๓๑ ๑ : ๑๕ 271 20 ๑ : ๑4 
สามโก้ 202 20 ๑ : ๑๐ ๗27 ๖๐ ๑ : ๑2 90 6 ๑ : ๑5 
แสวงหา 521 43 ๑ : ๑3 ๑,๗๕8 ๑๒๑ ๑ : ๑5 398 ๒๗ ๑ : ๑๕ 

รวมเฉลี่ย 3,675 319 ๑ : ๑๒ ๑๓,615 ๙27 ๑ : ๑๕ ๑,๖38 ๑๑6 ๑ : ๑๔ 

ท่ีมา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ข้อมูล ณ วันท่ี18กรกฎาคม ๒๕๖3) 
 
ตารางที่ ๕ แสดงจ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหนง่ ผอ.สพป. 
รอง ผอ.
สพป. 

ศึกษานเิทศก ์ ผอ.รร. 
รอง 

ผอ.รร. 
คร ู รวม 

ครูผู้ช่วย - - - - - 320 320 
คศ.๑ - - - - 2 212 ๒๑๔ 
คศ.๒ - - ๑ 21 1 186 209 
คศ.๓ ๑ 3 2 81 5 247 339 
คศ.๔ - - 3 - - 2 5 

รวม ๑ 3 6 102 8 ๙๖7 1,087 

ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4) 
 
 
 
 

 
 
 
 



๘ 
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ตารางที่ ๖ แสดงจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อ าเภอ จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
ครู 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
ผู้ส

อน
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

อัต
รา

จ้า
ง

ชั่ว
คร

าว
 

เมือง 21 211 6 9 45 292 
ไชโย 10 98 2 4 23 137 
ป่าโมก 7 52 1 4 19 83 
โพธิ์ทอง 19 184 13 13 49 278 
วิเศษชัยชาญ 27 230 9 12 59 337 
สามโก้ 8 66 1 1 22 98 
แสวงหา 18 153 8 5 32 216 

รวม 110 994 40 48 249 1,441 

ท่ีมา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ข้อมูล ณ วันท่ี18กรกฎาคม ๒๕๖3) 
 
ตารางที่ ๗ แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

รายการ ข้าราชการ พนกังานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1 - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - 3 
กลุ่มอ านวยการ 7 - 5 6 18 
กลุ่มนโยบายและแผน 4 - - - 4 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 - - - 8 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 1 - 1 8 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 8 - - 1 9 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 9 - - - 9 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 - - 2 3 
กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ 1 - - - 1 
กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - - - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 52 1 5 10 68 

ท่ีมา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4) 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน านโยบายท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2) ยึดมั่นในศาสนา 
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
1) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
2) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 

สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท า

ในท่ีสุด 
3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว 

 4. เป็นพลเมืองที่ดี 
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น

พลเมืองดี 
3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ

ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายความม่ันคง 
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีท่ีอยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5. ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
เป้าหมายความม่ังคั่ง 

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 



๑๑ 
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3. ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายความยั่งยืน 
1. การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนเิวศน์ 

2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(๑๑) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 
1.1  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบต้ังแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อ
แม่ก่อนการต้ังครรภ์ พร้อมท้ังส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุก
ระดับด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยทุกด้าน 

1.3  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน  

จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถ 
อยูร่่วมและท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัย 
ท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาด 
ทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมท้ังสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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1.4  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยท างานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง  
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

1.5  การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ 
ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมท้ังจัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

เน้นท้ังการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ท้ัง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพรวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

2.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการ
ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันต้ังแต่ปฐมวัย
จนถงึอุดมศึกษาท่ีใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิตการเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท“ครู 
คณาจารย์ยุคใหม่”ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้
มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภทโดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
และการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบท่ีน าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
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ศตวรรษท่ี ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมท้ังส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่นมีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุก
ประเภทการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้ดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ
ท่ีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค 
จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และส าหรับประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเด็ก  เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

2.2  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่ือ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง 
และการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวใน
การเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ท้ังด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและส่ือในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม 
การท างาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็ งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนว
หน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อ
สถาบันวิจัยช้ันน าท่ัวโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข  
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 6) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรือง ได้แก่1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
และ 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 

5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี ้
 - นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ังการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
นานาชาติเช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 - จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 



๑๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)  
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ัง
ทะเลท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็น
ขั้นตอน 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษา  

อยา่งหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการส่ือสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือม

ล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อม 



๑๖ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

- ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้าง
รายได้ 

5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

ท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563) 

นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
1. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TES) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคม ให้สามารถด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้
ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
ExcellenceCenter: HCEC) จากแพลตฟอร์มดิ จิ ทัล (Digital Education Excellence Platform: DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ท่ีเน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อท า ครูยกก าลังสองท่ีเน้นเพิ่ม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนท่ีบ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
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สองท่ีเน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่ือการเรียนรู้ยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนผ่านส่ือผสมผสานผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย ได้แก่ On -site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
(Digital EducationExcellence Platform: DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นเอกชน On- Air เรียนผ่าน
โทรทัศน์DL TVมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนี้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน และ 
On - Demandซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนท่ีเน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ี
สามารถตอบโจทยทั์กษะและความรู้ท่ีเพิ่มความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.thโดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครูและผู้บริหารทางการศึกษา มีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด

หลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และนโยบาย ดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

http://www.deep.go.th/
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6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ 
ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลก 

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน 

บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของขุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพา (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมี คุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม

รับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 ของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) 
และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 

 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบท 
80 

 



๒๐ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น (*) 

3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29.125 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้น 

1 

5 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 

200 

6 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 

เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่านั้น 
 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ – อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 



๒๑ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา

สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 20 

 

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้ อ ยละของนั ก เ รี ยนมี ค ว ามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จและตระหนัก ในการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
80 

 
 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 20 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา มีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
80 

 
 

8. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บริหารและจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมี

คุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด ารงชีวิต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



๒๒ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 
“ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”  

เป้าประสงค์ (Goals) 
1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองท่ีดีของประทศ 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเท่า

เทียมกัน 
4. ครูเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพตามมาตรฐาน 
6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย  

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง มีบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหล่ือม

ล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทางองค์กรในการจัดการศึกษา 

โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
และจุดเน้นนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บริหารและจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 



๒๓ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development GOALs: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 

“ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 
เป้าหมาย (Goals) 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 
 



๒๔ 
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จุดเน้นการด าเนินงาน 
 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ท่ีเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
3) ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไปทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4) ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร 
5) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
6) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ทักษะกระบวนการ

คิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) ท่ีทันสมัย 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และยึด

มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
7) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1) สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาล โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

1. นโยบายด้านความปลอดภัย 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



๒๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

เป้าประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

แนวทางการด าเนินการ 
๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๓) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
๔) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
5) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษา

ช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละ100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการ
ดูแลความปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2) ร้อยละ100 ของผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

มาตรการ 
2. เสริมสร้างให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะท่ีดี 
เป้าประสงค ์

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหไ้ด้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการป้องกันตนเองจากเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

แนวทางการด าเนินการ 
1) สนับสนุนให้ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
2) ส่งเสริมณรงค์ให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวชุมชน เล็งเห็นอันตรายจาก

การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือดังกล่าว  
 



๒๖ 
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4) มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 

5) จัดสภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาให้มีความสะอาด
ปราศจากเช้ือเอื้อต่อสุขภาวะท่ีดีและด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดเมื่อโรคทวีความรุนแรงขึ้น  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับกาพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ท่ีดีให้แก่ตนเอง 
 

2. นโยบายด้านโอกาส 
  มาตรการ 

1. สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย และเด็กในวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนระดับปฐมวัย และเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนทุกคน 
2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมการพัฒนา

ผู้เรียน กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการด าเนินการ 

1) เปิดโอกาสให้ชุมชนสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
2) พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และ

สติปัญญาอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

เป็นรายบุคคล(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของพื้นท่ี 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลประชากรวัยเรียนและแผนการรับ

นักเรียนทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
 

มาตรการ 
2 . พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ตามความสามารถ ความสนใจ มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การมีอาชีพ มีงานท างาน และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ และมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีสมรรถนะท่ีเช่ือมโยงไปสู่การมีอาชีพ มีงานท างานในอนาคตได้ 
 
 



๒๗ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

แนวทางการด าเนินการ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  

๒) ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม
ท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน 

๓) พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๔) สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และจังหวัด 

5) ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

6) พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

7) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

9) ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ตัวชี้วัด 
๑)จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒)ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่ อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓)ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง เช่ือมโยงสู่อาชีพ 
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 
 



๒๘ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

มาตรการ 
3 . พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเท่า

เทียม และป้องกันผู้เรียนไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1) เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม
กันและผู้เรียนท่ีอยู่ในระบบการศึกษาไม่ออกจากระบบการศึกษา 

2) ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 

1) ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
2) สร้างกลไกระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

รายบุคคลและเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้เต็มตามศักยภาพ 

ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ร้อยละ 100 ของผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 

3. นโยบายด้านคุณภาพ 
มาตรการ  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
  แนวทางการด าเนินการ 

๑) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนด 

๒) สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๒๙ 
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มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละ100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ร้อยละ100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อาร ีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓) สถานศึกษา จ านวน 144 แห่ง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) สถานศึกษา จ านวน 144 แห่ง จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

มาตรการ 
2. การพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมจ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อ 

เพื่อการมีงานท า และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์ 

1) ผู้เรียนทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย 
 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

แนวทางด าเนินการ   
1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้น

ปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



๓๐ 
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๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผู้ปกครองให้มี
ความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๔) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
๕) มีการก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล 

การด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
6) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก

ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู ้
7) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
8) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
10)อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
11) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วม 

และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
12) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
   การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  แนวทางด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุก
ด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

 - เป็นไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมี

ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
๒) ประสานการด าเนินงานเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับช้ัน 



๓๑ 
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๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ 

6)สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห

วิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

8) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้การวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

9) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning :SEL) 

11) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
12) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
13) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
แนวทางด าเนินการ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุก
ด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

 -  เป็นไปตามหลักสูตร  
 -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
-  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
 -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 



๓๒ 
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 -  มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมี
ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ 

๒) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬาการออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 6)ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   7) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent 
Study : IS) 
   8) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

9) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬาการออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

10) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
11) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
แนวทางด าเนินการ 

๑) จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 



๓๓ 
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2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

4) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
5) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
6) ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร

จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับประถมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีทักษะ 
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

6) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

7) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

 

มาตรการ 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก

ระดับการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 
 
 



๓๔ 
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  แนวทางการด าเนินการ 
1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด 
2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนอง

ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 5) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด 
   6) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 

ตัวชีวั้ด 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
                    4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
   เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าท่ีของตน 
โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้”ปรับวิธีสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในช้ันเรียน ท าหน้าท่ี
กระตุ้น 
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินการ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 

(Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ (Career Path) 
๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดท า

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 



๓๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

๔) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ท่ีก าหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

๕) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

๖) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี ๓ 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีของตน 

๗) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages :CEFR) ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
และแบบ Face - to - Face Training 

๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

๑๕) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
   - พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่นการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่าง เป็นต้น 
    - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 



๓๖ 
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    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
   - พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้ค าปรึกษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

4. นโยบายด้านประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
  ๑. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพมีการขับเคล่ือนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

เป้าประสงค์ 
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรท่ีทันสมัย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และมีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการส านักงาน เพื่อให้การขับเคล่ือนภารกิจด้านการสนับสนุนก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรม
และความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

3) ภาคี เครือข่าย ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นท่ี 

แนวทางการด าเนินการ  
1) พัฒนาและปรับปรุงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานท่ี

ทันสมัย สอดคล้องกับหน้าท่ีการสนับสนุนก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาเพื่อใหก้ารบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักคุณธรรม
และความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารงาน  

4) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผน 
การจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5) สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area Based 
Management)ในรูปแบบการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (CLUSTERs) 

6) ส่งเสริมให้ภาคี เครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณา
การจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  



๓๗ 
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7) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น 
- เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน  

8) ส่งเสริมให้ภาคี เครือข่าย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี ตลอดจนร่วมการก ากับ 

ติดตาม และประเมินผล 
9) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
10) ส่งเสริมให้ภาคส่วนของสังคมก็มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการพัฒนาการบริหารงาน 

ท่ีมีความทันสมัยยืดหยุ่นคล่องตัวพร้อมรับกับเปล่ียนแปลงของโลกตลอดเวลา และเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ท้ังพื้นท่ี 

2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใสปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัดทุกระดับผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความส าคัญกับการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

5) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

6) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

7) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  มาตรการ 
 1. การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

เป้าประสงค์ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

(Stand Alone)ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
แนวทางการด าเนินการ 

1) ส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ให้มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 



๓๘ 
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2) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

3) สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียน 
ท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  

4) นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ100 ของโรงเรียนคุณภาพชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
2) ร้อยละ100 ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

(Stand Alone)มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
    
   มาตรการ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาต้นแบบ 

เป้าประสงค์ 
สถานศึกษา และผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การ

พัฒนานวัตกรรม 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน าไปสู่การคิดค้น และพัฒนานวัตกรรม  
๒) นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์

เป็นนักคิดนักปฏิบัตินักประดิษฐ์และเป็นนวัตกรรม 
มาตรการ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป้าประสงค์ 

สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑) จัดท าแผนนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการ 
 
 



๓๙ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

2) ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการและ
งานประกนัคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 5,000,000 บาท โดยวางแผนงบประมาณ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานและเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณ ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน (ความจ าเป็นพื้นฐาน) งบประมาณ 3,000,000 บาท 
1) ส าหรับบริหารจัดการส านักงานงบประมาณ 2,500,000 บาท 
2) ส าหรับจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการระหว่างปี

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานงบประมาณ 500,000 บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการด าเนินการตามภารกิจกลุ่มงบประมาณ

2,000,000 บาท 
 

 1. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  จ านวน  42 โครงการ  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
คงเหลือ 

 
  ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

1 โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดอ่างทอง 

28,๐๐๐     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

2 โครงการตรวจสายตาให้กับนักเรียน 
โครงการ “Sightfor Kids” และการ
ติดตามและประเมินผลการตรวจสายตา 

9,300     8,700 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3 โครงการส่งเสริมการใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนการสอน 

21,886     10,180 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

 
 



๔๑ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
คงเหลือ 

 
  ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ใน
การเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ 

8,640      กลุ่มนิเทศฯ 

5. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

0      กลุ่มนิเทศฯ 

นโยบายที่ 3ด้านคุณภาพ 

6. โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหารข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

45,250      กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความถนัด
และความสามารถด้ านทัศนศิ ลป์  
นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 

20,000      กลุ่มนิเทศฯ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สอดคล้องตาม 
พหุปัญญาส าหรับเด็กและการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการจากบทบาท
ครูผูส้อน เป็น “Coach” สอดคล้อง
กับสมรรถนะของครูยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

50,000      กลุ่มนิเทศฯ 

9 โครงการอบรมออนไลน์พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต 
ในศตวรรษที่๒๑ 

5,000      กลุ่มนิเทศฯ 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ 

0      กลุ่มนิเทศฯ 

11 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๓ R ๘ C) และยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน 

60,000      กลุ่มนิเทศฯ 

12 โครงการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
อ่ างทอง สืบสานหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000      กลุ่มนิเทศฯ 

 



๔๒ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
คงเหลือ 

 
  ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

13 โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระ
บรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจ าปี 
2563 

32,000     ด าเนินการ
แล้ว 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

14 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
"เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง " 

22,000     ด าเนินการ
แล้ว 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

15 โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12,840     12,180 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

16 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

20,490      กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

17 โครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรม 9,270      กลุ่มอ านวยการ 
18 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 18,100      กลุ่มอ านวยการ 
19 โครงการเครือข่ายประชาสัม พัน ธ์

สร้างสรรค์องค์กร 
10,600      กลุ่มอ านวยการ 

20 โครงการซ่อมแซมป้ายส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

75,000     ด าเนินการ
แล้ว 

กลุ่มอ านวยการ 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

21 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบ New GFMIS Thai ส าหรับ
หน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการผ่าน
ระบบ Online 

14,400     1,800 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 
 

22 โครงการประเมิ นสั มฤทธิ ผลการ
ปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ต าแห น่ ง รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

82,380     ด าเนินการ
แล้ว 

กลุ่มนโยบายและแผน 

23 โครงการประเมิ นสั มฤทธิ ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอ่างทอง 

135,840      กลุ่มนโยบายและแผน 

24 โครงการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน สพป.อ่างทองประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000      กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 



๔๓ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
คงเหลือ 

 
  ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส  
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 3 

25 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
กลยุทธ์จุดเน้นสู่การปฏิบัติของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

91,080      กลุ่มนโยบายและแผน 

26 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

94,000      กลุ่มนโยบายและแผน 

27 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

30,000      กลุ่มนิเทศฯ 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

47,920      กลุ่มนิเทศฯ 

29 โครงการจัดสร้างเอกสารการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

25,150      กลุ่มนิเทศฯ 

30 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

65,000      กลุ่มนิเทศฯ 

31 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

340,200     236,250 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

32 โครงการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

106,850      กลุ่มมบริหารงาน
บุคคล 

33 โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการและ
ลู ก จ้ า ง ปร ะจ า อ า วุ โ ส ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2564 

167,260      กลุ่มมบริหารงาน
บุคคล 

34 โครงการการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ  2564 

26,720      หน่วยตรวจสอบภายใน 

35 โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)   17,800      กลุ่มอ านวยการ 
36 โครงการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือ

ปฏิบัติงานท าความสะอาด (ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

72,000     59,464.29 กลุ่มอ านวยการ 

 



๔๔ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

คงเหลือ 

 
  ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส ที่ 

2 
ไตร
มาส  
ที่ 3 

ไตร
มาส
ที่ 4 

37 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

16,000     14,665 กลุ่มอ านวยการ 

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากรสพป.
อ่างทอง 

63,420     44,160 กลุ่มอ านวยการ 

39 โครงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

3,250     ด าเนินการ
แล้ว 

กลุ่มอ านวยการ 

40 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

21,000      กลุ่มอ านวยการ 

41 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 

4,800      กลุ่มอ านวยการ 

42 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 6,500      กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 1,999,946  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รอบ  6 เดือน  มีผลการด าเนินการ  ดังนี ้

    2.1 โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 214,630 บาท ดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ 
รัชกาลท่ี 6 ประจ าปี 2563 

32,000 32,000 0  

2 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยท าดี
ถวายในหลวง " 

22,000 22,000 0  

3 โครงการซ่อมแซมป้ายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

75,000 75,000 0  

4 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

82,380 82,380 0  

5 โครงการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3,250 3,250 0  

 
    2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 550,046 บาท ดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณโครงการ หมาย

เหตุ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 โครงการตรวจสายตาให้กับนักเรียน โครงการ “Sightfor 

Kids” และการติดตามและประเมินผลการตรวจสายตา 
9,300 600 8700  

2 โครงการส่งเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนการสอน 

21,886 11,706 10,180  

3 โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

12840 660 12,180  

4 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New 
GFMIS Thai ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการผ่าน
ระบบ Online 

14400 12,600 1,800  

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

340200 103,950 236,250  

 
 
 



๔๖ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

6 โครงการจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานท าความ
สะอาด (ท้ังภายในและภายนอกอาคาร) ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

72000 12,535.71 59,464.29  

7 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 16000 1335 14,665  
8 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมบุคลากรสพป.อ่างทอง 
63420 19,260 44,160  

 
    2.3 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน  29 โครงการ งบประมาณ 550,046 บาท ดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

28,000    

2 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (DEEP) ในการเรียนการ
สอนแบบโต้ตอบออนไลน์ 

8,640    

3 โครงการขับเคล่ือนคุณภาพโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

0    

4 โครงการพัฒนาวนิัย และคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

45,250    

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความถนัดและ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 

20,000    

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสอดคล้องตามพหุ
ปัญญาส าหรับเด็กและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
จากบทบาทครูผู้สอน เป็น “Coach” สอดคล้องกับ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

50,000    

7 โครงการอบรมออนไลนพ์ัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5,000    

  



๔๗ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.๑ ถึง ม.๓ 

0    

9 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) และยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน 

60,000    

10 โครงการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง สืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000    

11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

20,490    

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 9,270    
13 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 18,100    
14 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร 10,600    
15 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

135,840    

16 โครงการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน สพป.
อ่างทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000    

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบายกล
ยุทธ์จุดเน้นสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

91,080    

18 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

94,000    

19 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

30,000    

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

47,920    

21 โครงการจัดสร้างเอกสารการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25,150    

 
 



๔๘ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

22 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 65,000    
23 โครงการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
106,850    

24 โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ า
อาวุโสประจ าปีงบประมาณ 2564 

167,260    

25 โครงการการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
2564 

26,720    

26 โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)   17,800    
27 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

21,000    

28 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

4800    

29 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 6,500    
 
3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 6 เดือน 
 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  ได้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 742,676 บาท  ตาม
รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส   
โครงการตรวจสายตาให้กบันักเรียนโครงการ “Sight for Kids” และการตดิตามและประเมินผลการตรวจสายตา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันทยา  โสภณสรัญญา  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ท่ี4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านสาธารณสุข 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านโอกาส    

วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๑. เพื่อตรวจสายตานักเรียนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้วิธีการ 
ตรวจสายตาเบ้ืองต้นให้กับนักเรียน 

๒. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสตรวจวัดสายตาและได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตาโดยจักษุแพทย์   
เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 84 คน 
๒. นักเรียนในสังกัด จ านวน  196 คน  



๔๙ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา 

และน าความรู้ดังกล่าวไปตรวจคัดกรองวัดสายตานักเรียนนักเรียนในเบ้ืองต้นและรับการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์   
2.  นักเรียนได้มีโอกาสตรวจวัดสายตาและได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตา 

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา 
และน าความรู้ดังกล่าวไปตรวจคัดกรองวัดสายตานักเรียนนักเรียนในเบ้ืองต้นและรับการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์   

2.  นักเรียนได้มีโอกาสตรวจวัดสายตาและได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับสายตา 
งบประมาณโครงการ 9,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว9,300.-บาท 

ปัญหา /อปุสรรค  
1.ไม่มีงบประมาณส าหรับจัดอาหารว่างให้นักเรียนท่ีมารอรับการตรวจ 

 2. บุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

 
 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 
 

 
 
 

  



๕๐ 
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โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมคิด  ชีระภากร 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านโอกาส    

วัตถุประสงค์โครงการ  
1.เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลให้แก่ผู้เรียนทุกระดับช้ัน     ของ

สถานศึกษาในสังกัด 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ   ของผู้เรียน 
4. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อผสมผสานของโรงเรียนในสังกัด 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

 1. ครูในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 140 แห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
 2. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม สามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคณุภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

แสวงหาความรู้ 
๒. ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. สถานศึกษาในสังกัดสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ผลการด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 1. จากการส ารวจติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 144 โรง ท าให้โรงเรียนในสังกัดต้องปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคท่ีก าลังเกิดข้ึน โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมโดยการน าเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น การสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  การสอนโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
เช่น youtube  line  facebookฯลฯ 



๕๑ 
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 2. จากการลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการฯ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1/2564 ในระหว่างวันท่ี 14 – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตามท่ี สพฐ.ก าหนด 5 รูปแบบ พบว่า  โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล(Digital Technology)ในการเช่ือมโยงการจัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมท้ังให้ครูพัฒนาฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ On-line  นอกจากน้ัน โรงเรียนมีมาตรการในการจัดท าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดเช่ือมโยงโดย
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และจัดท าประกาศเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมท้ังติดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ สพฐ. และ
ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง  โดยได้จัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมหากเปิดเรียนในรูปแบบ On-site โดยจัดเตรียมจุดล้าง
มือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดให้มีจุดคัดกรอง ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย น่ังเรียนเว้นระยะห่ าง เข้าแถวเว้น
ระยะห่าง มีตรวจ คัดกรองวัดอุณหภูมิ งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมกลุ่ม   คณะนิเทศติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อ
สุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบาย
ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง  

งบประมาณโครงการ 21,886.-บาทเบิกจา่ยแล้ว  11,706.-บาทคงเหลือ  10,180.-บาท  

ปัญหา/อปุสรรค 

 เน่ืองจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้ไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระบบต่าง ๆ แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป   
            หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถท าการจัดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 
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โยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
โครงการประกอบพิธีถวายราชสดดุพีระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที ่๖ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นายสุขเกษมพันธ์นา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี1 ด้านความมั่นคง 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านคุณภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
 1.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ประกอบพิธีถวาย
ราชสดุดี 
 3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี 

จ านวน ๕๐๐ คน 
เชิงคณุภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมร าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ส านักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจ าปี 2563 เน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทยในวันพุธท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทองโดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้อ านวยลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานในพิธี และนายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองเป็นผู้กล่าวรายงาน มี
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี ผู้บังคับบัญชา 58 คน ลูกเสือ เนตรนารี 475 คนโดยได้จัด
กิจกรรมวางพวงมาลาและกจิกรรมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒ และพิธี
มอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจ าปี๒๕๖๓ระดับจังหวัดอ่างทอง 
 ๑. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทองได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 ๒. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทองได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี 
และร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

งบประมาณโครงการ ๓๒,๐๐๐.-บาทเบิกจา่ยแล้ว   ๓๒,๐๐๐.-บาท 

ปัญหา/อปุสรรค   -ไม่มี- 



๕๓ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 
  
 

  
 

 

 

* 

 
 
 
 
โครงการพฒันาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางนันทยา  โสภณสรัญญา  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านคุณภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
๑. เพื่อพัฒนาส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพื่อสร้างศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างเชิง

ประจักษ์ได้   
เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๑. ข้าราชการครูในสังกัด จ านวน  350 คน 
2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกประเภท จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ  
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าท่ี                

อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรและ

สร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน             

ทุกรูปแบบ 



๕๔ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

๒. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีเชิงประจักษ์ 
งบประมาณโครงการ 12,840.-บาท เบิกจ่ายแล้ว   660.-บาท คงเหลือ 12,180.-บาท  
ปัญหา /อปุสรรค  

 บุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

 
 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โครงการซ่อมแซมป้ายส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง    
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล กลุ่มอ านวยการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านคุณภาพ  
 
  

 

 

 



๕๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๑. เพื่อซ่อมแซมป้ายช่ือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ท่ีมีสภาพช ารุดทรุดโทรมให้มี
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  และน่ามอง   
 ๒. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในด้านอาคารสถานท่ี 
เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ 
 1. ป้ายช่ือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  กว้าง  ๑๘๓  เซนติเมตร ยาว ๕๕๐ เซนติเมตร 
 2. โลโก้ สพฐ. พื้นอลูมิเนียมชุบสีเรียงเป็นช้ิน 

3. ตัวหนังสือสแตนเลสชุบสีทองเงาแบบดีท่ีสุด 
เชิงคณุภาพ 

1.ท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานท่ี 
2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 
ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจและมีความสะดวกใน
การติดต่อราชการ  มีป้ายช่ือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาอ่างทอง  ท่ีสวยงามเป็นระเบียบ-เรียบร้อย
น่ามอง 

๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีภาพลักษณ์ท่ีดีมีความสะอาด สะดวก และปลอดภัย
ท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 

งบประมาณโครงการ ๗๕,๐๐๐.-บาทเบิกจา่ยแล้ว๗๕,๐๐๐.-บาท 

ปัญหา/อปุสรรค   -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

โครงการการฝกึอบรมหลกัสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ส าหรับหน่วยเบกิจ่ายของส่วนราชการ 
ผ่านระบบ Online 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางอังคณา  อินท์สุวรรณ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
1. บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานการเบิกจ่ายเงิน  

ในระบบ GFMIS  และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
2. ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผุ้มีอ านาจการอนุมัติในระบบ GFMIS จ านวน 9 รายฝึกอบรม
ผ่านระบบ Online  ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  ระหว่างวันท่ี 15  กุมภาพันธ์  2564ถึงวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  
2564   จ านวน  5  วัน 
 เชิงคณุภาพ 

การปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS   มีการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี   
1. ระบบการเบิกจ่ายเงิน  
2. ระบบการรับและน าส่งเงิน  
3. ระบบบริหารเงินสด  
4. ระบบบัญชีแยกประเภท  
5. ระบบสินทรัพย์ถาวร 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคน  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง  ท่ีดูแลรับผิดชอบกลุ่มฯ    จ าเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบ   New GFMIS Thai    เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. ผู้เข้ารับการอบรม  เข้าใจและสามารถด าเนินการในระบบ New GFMIS Thai  ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
2. ผู้เข้ารับการอบรม  พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ  ระบบ New GFMIS Thai  ก าหนดให้ใช้งานในวันท่ี  

5 กรกฎาคม 2564   

งบประมาณโครงการ14,400.-บาท เบิกจ่ายแล้ว  12,600.-บาท คงเหลือ  1,800.-บาท  

ปญัหา /อปุสรรค  -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 
 



๕๗ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

 
 
 
โครงการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ต าแหนง่รองผูอ้ านวยการส านกังาเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี กลุ่มนโยบายและแผน 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

2. เพื่อรับค าแนะน า ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3. เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 
๑. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับค าแนะน า และค าปรึกษาเกี่ยวกับ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน ๒ ท่าน 

๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รับการประเมินสัมฤทธิผล           
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน  ๒ ท่าน 

 



๕๘ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. การเตรียมการเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. การรับค าแนะน า และค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง         

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีข้ึนไป 

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

๑. ความสมบูรณ์ของการเตรียมการเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒. การพัฒนางานตามค าแนะน า ค าปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๓. ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

งบประมาณโครงการ ๘๒,๓๘๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว๘๒,๓๘๐.- บาท  

ปัญหา/อปุสรรค   -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 

 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

 
 
 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลบริหารจัดการของส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางนิทรา  อุ่นทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
1.เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตราก าลังของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

     



๕๙ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 2. เพื่อด าเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการให้
ปฏิบัติงานในส่วนของงานธุรการของกลุ่มภารกิจ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
ด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง  ตามความจ าเป็นและขาดแคลนของกลุ่มภารกิจ จ านวน ๔ อัตรา 
เชิงคณุภาพ 
ด าเนินการบริหารอัตราก าลังและด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าท่ีธุรการ  เพื่อปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด 

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

ได้ผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านงานธุรการเพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านงานธุรการของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ 
มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

งบประมาณโครงการ 340,200.-บาทเบิกจ่ายแล้ว  103,950.-บาท  คงเหลือ  236,250.-บาท 

ปัญหา/อปุสรรค   -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 

 

โครงการการจ้างเหมาพนกังานเพือ่ปฏิบตัิงานท าความสะอาด (ทั้งภายในและภายนอกอาคาร) ส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางมานพ  มณีโชติ กลุ่มอ านวยการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  - 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา จ านวน ๑ อัตรา 
2. เพื่อให้มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดูแลอาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง ท้ังภายในและภายนอกให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อ านวยความสะดวกและรับรองบุคคล
ท่ีมาติดต่อราชการ 

 
 
 
 
 



๖๐ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
-จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ อัตรา 
เชิงคณุภาพ 
เพื่อให้อาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และบริเวณภายนอกอาคาร มีความสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังสามารถจัดเตรียมความพร้อมใน
การจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ท่ีมาติดต่อขอรับบริการเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ 

ผลการด าเนนิงานตามรายการตัวชี้วัดความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน จ านวน 

๑ อัตรา 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีอาคารท่ีสะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

งบประมาณโครงการ  ๗๒,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายแล้ว  -  คงเหลือ  ๓๒,๔๖๔.๒๙ บาท 

ปัญหา/ อปุสรรค  -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะ เร่งรัด ติดตาม ผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพฒันาสือ่ประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธภิาพ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ   กลุ่มอ านวยการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองท่ีได้ด าเนินงาน

ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลงานของครูของนักเรียน 
 2. โดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ  

   



๖๑ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 3. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การใช้เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด  
ป้ายอิงเจทไวลนิล 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

 1. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับรู้ข่าวสาร นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง อย่างหลากหลายช่องทาง   
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับรู้ข่าวสาร นโยบายระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อย่าง
หลากหลายช่องทาง 

เชิงคณุภาพ 
 1. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองด าเนินการตามนโยบาย   ของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถด าเนินการตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. ได้ด าเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่ออย่างหลากหลายช่องทางได้ส าเร็จ 
2. ข้าราชการครู บุคลากรในสังกัดได้ทราบข่าว ข้อมูล จากสื่อ ท่ีเผยแพร่ท้ังป้ายไวนิล บอร์ด  

งบประมาณโครงการ 16,000 บาทเบิกจา่ยแล้ว  1,335.-บาทคงเหลือ  14,665.-บาท 

ปัญหา/อปุสรรค   -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 
 

 
 
 

    

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมการมีส่วนร่วมบคุลากรสพป.อ่างทอง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล กลุ่มอ านวยการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์โครงการ  
 1.เพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

2. เพื่อช้ีแจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
3. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธาน

กลุ่มเครือข่าย และบุคลากรในสังกัด ทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 

 ๑. ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จ านวน  ๑๕๘  คน  ๕ ครั้ง ต่อปี 
 ๒. ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ผู้อ านวยการ
กลุ่มภารกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มเครือข่าย และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๕  คน  ๔ ครั้ง ต่อปี 
 ๓. ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ผู้อ านวยการ
กลุ่มภารกิจ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒๒ คน ทุกวันพุธ จ านวน ๔๘ ครั้ง ต่อป ี



๖๓ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

เชิงคณุภาพ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและรับทราบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและ
สามารถบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และรับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และพัฒนางานทางวิชาการและการบริหาร

จัดการได้มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

งบประมาณโครงการ๖๓,๔๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑,๗๒๐.- บาท คงเหลือ ๔๑,๗๐๐.- บาท  

ปัญหา/อปุสรรค  -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป   
 ควรจัดให้มีโครงต่อเน่ืองเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ สพป.อ่างทอง 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
โครงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสุณี  บุญเลิศ      กลุ่มอ านวยการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ   
วัตถุประสงค์โครงการ  

เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  สามารถบริหารจัดการตามภารกิจสอดคล้องกับ       
พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
ตัวช้ีวัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
เชิงคณุภาพ 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามนโยบาย และเป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถปฏิบัติราชการได้ตามกรอบระยะเวลาท่ี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามการประเมินส่วนราชการ   
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณโครงการ 3,250.-บาท  เบิกจ่ายแล้ว3,250.-บาท  

ปัญหา/อปุสรรค   -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปีตอ่ไป -ไม่มี- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

 

 

 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 

  



๖๖ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

ส่วนที่ 4 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหา อุปสรรค  

 จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 6 เดือน มีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

 1. การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย 
ปัญหา ความต้องการในการบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อจ ากัดของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการค่อนข้างมาก เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แจ้ง
กรอบวงเงินงบประมาณท่ีชัดเจน การจัดสรรงบประมาณไม่มีช่วงเวลาหรือจ านวนเงินท่ีชัดเจน ทยอยการ
จัดสรรหลายครั้ง ท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องคาดคะเน ประมาณการ ซึ่งคลาดเคล่ือนจากสภาพจริง 

 2. ด้านคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เนื่องจากขาดอัตราก าลังครู ขาดทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ และการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้านจ านวนนักเรียนและงบประมาณท่ีได้รับ
สนับสนุน 

 3. การก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจังและไม่น าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

 4. การแพร่ระบาดขอโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ. 2564  คือ  ตามค าส่ัง ศบค.จังหวัดอ่างทอง  ไม่อนุญาต
ให้มีการรวมคน จึงมีผลกระทบต่อโครงการท่ีวางแผนไว้ซึ่งเป็นการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียน  ท าให้     
ไม่สามารถด าเนินการได้  ต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ดีขึ้น  จึงสามารถด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรก าหนดนโนยบายกรอบวงเงินงบประมาณ
ท่ีชัดเจนและจัดสรรงบประมาณต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
 2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้าง
ความตระหนักให้กับบุคลากรให้ความส าคัญกับการน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน 
โดยเน้นให้ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานแบบบูรณาการ เช่ือมโยงการท างานท่ีเกี่ยวข้องกันซึ่งจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 4. ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 5. พัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบและสมบูรณ์มากขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 



๖๗ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
 
 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ท่ี          /๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4รอบ 6 เดือน 

...................................... 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อใช้ในการบริหารงานและ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อให้การ
ด าเนินงานดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และสนองนโยบายตามขอบเขตภารกิจการด าเนินงาน และเพื่อเป็นการ
เร่งรัด ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อน าผลการประเมินเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ จึงก าหนดการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน โดย
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 37 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
และคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ ๖ เดือน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ขอบข่ายในการด าเนินการจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง        ประธานกรรมการ 
2. นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง       รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
4. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง รองประธานกรรมการ 
5. นางมานพ  มณีโชติ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
6. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
7. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 

/8. นางชลธิชา...   
8. นางชลธิชา  พงศ์ศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 



๖๙ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

9. นายโสรส  มั่นดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ 
10. นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
11. นางนันทยา  โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
12. นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13. นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางสาวอารีย์  บุญเสริม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางไพฑรูย์  จิตใส   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4มีหน้าท่ี  รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 

นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
1. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางนันทยา  โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
3. นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
1. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางนันทยา  โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
1. นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางมานพ  มณีโชติ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   คณะท างาน 
3. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
4. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ.    คณะท างาน 
5. นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป ชนก.    คณะท างาน 
6. นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล นักจัดการงานท่ัวไป ชนก.    คณะท างาน   
7. นางอังคณา  อินสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชนก.   คณะท างาน 
 
 

/8. นายจิรภัทร… 
8. นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 



๗๐ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

9. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   คณะท างาน 
๓. คณะกรรมการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4มีหน้าท่ี จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
ประกอบด้วย 

๑. นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวอารีย์  บุญเสริม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     รองประธานคณะกรรมการ
3. นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวปรีณาฤทธิสนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
5.  นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวสตรีรัตน์  สีขม้ิน ลูกจ้างช่ัวคราว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4รอบ 6 เดือน   มีหน้าท่ี จัดท ารูปเล่มรายงานผล
การด าเนินงานฯ  ตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังออกแบบปกและ
รูปเล่มรายงานให้เหมาะสมสวยงาม  ประกอบด้วย 

๑. นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวปรีณาฤทธิสนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
5. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
6. นายอ านาจ  เรืองรักษ์       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ        กรรมการ  
7. นางไพฑรูย์  จิตใส    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการกรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวสตรีรัตน์  สีขม้ิน ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการและคณะท างานท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ให้บังเกิดผลดีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป 
ส่ัง  ณ  วันท่ี           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะท างานจัดท าเอกสาร 



๗๑ 
 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดือน 

 

 
 

ที่ปรึกษา 

  นายมงคล  รุ่งสว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
นายสุชาติ  ทองมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
 

คณะท างานจัดท าเอกสาร 

 นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  นางไพฑรูย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
นางสาวปวีณาฤทธิสนธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
นายอ านาจ  เรืองรักษ์      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ         
นางสาวสตรีรัตน์  สีขม้ิน  ลูกจ้างช่ัวคราว    

 
 
รวบรวมและออกแบบรูปเล่ม 

  นางไพฑรูย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
ออกแบบปก 

  นายอ านาจ  เรืองรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


