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ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ 
บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ   ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการ 
ด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการที่กลุ่มภารกิจในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา  
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน     
ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  คงเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาส
ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

สภาพทั่วไป 
๑.๑ สถานที่ตั้ง 

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

๑.๒ พ้ืนที่รับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอค่ายบางระจัน  อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะหัน  อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ าเภอศรีประจันท์ อ าเภอสามชุก และอ าเภอเดิมบางนาง

บวชจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 
 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ไชโยโพธิท์อง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้



N

s

Ew

พืน้ทีท่ั้งหมดประมาณ 

968.372 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่



๒ 
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ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา๓๗ ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอ่ืนและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
๓. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมี
อ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

๒.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๐.ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
๑๑.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๒.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

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


๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓(๑๐) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนราชการตามการโครงสร้าง
บริหารงานโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา           
มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               
จังหวัดอ่างทอง(กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอ่างทอง (อกศจ.)  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการ 
สพป.อ่างทอง 

รองผู้อ านวยการ 
สพป.อ่างทอง 

กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 



๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน ๗ อ าเภอ     
โดยก าหนดโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน จ านวน ๑๔ กลุ่มโรงเรียนและ ๓ กลุ่มเครือข่าย  
ดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม  กลุม่เครอืข่ำย  3 กลุ่ม 

กลุ่มสามโก้(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มบ้านนายแท่น(๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มแสวงหาพัฒนา(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน) 

กลุ่มเมืองทองสมัพันธ(์๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน) 

กลุ่มดอกแก้ว(๗ โรงเรียน) 

กลุ่มขุนอนิท์(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มพระต าหนัก(๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มจินดามณี(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มป่าโมก(๑๐ โรงเรียน) 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับปฐมวัย 

กลุ่มไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเกษไชโย(๖ โรงเรียน) 

กลุ่มศนูย์เจ้าพระยา(๑๐ โรงเรียน) 



๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 
เขตพ้ืนที่บริการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๗ อ าเภอ ดังรายละเอียดตารางที่ ๑-๒ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

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

ต าบล หมู่บ้าน ท.เมือง ทต. อบต. 

เมืองอ่างทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ ๑ ๒ 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 

สามโก ้ ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗  ๑ ๒ 

แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑  ๒ ๖ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๑ ๒๐ ๔๓ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561) 



๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
 ภาพที่ ๑ แผนที่เขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

ตำรำงที่ ๒ แสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

อ าเภอ/เทศบาล 
จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ าเภอเมืองอ่างทอง  ๒๖,๘๑๖ ๒๙,๕๕๖ ๕๖,๓๗๒ 

อ าเภอไชโย  ๑๐,๙๕๔ ๑๑,๘๑๖ ๒๒,๗๗๐ 

อ าเภอป่าโมก  ๑๓,๕๐๑ ๑๔,๖๑๐ ๒๘,๑๑๑ 

อ าเภอโพธิ์ทอง  ๒๕,๔๕๙ ๒๗,๙๑๖ ๕๓,๓๗๕ 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ๓๑,๕๓๖ ๓๔,๓๒๖ ๖๕,๘๖๒ 

อ าเภอสามโก้  ๙,๑๘๒ ๑๐,๐๖๔ ๑๙,๒๔๖ 

อ าเภอแสวงหา  ๑๖,๙๓๐ ๑๗,๖๙๒ ๓๔,๖๒๒ 

รวม ๑๓๔,๓๗๘ ๑๔๕,๙๘๐ ๒๘๐,๓๕๘ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒) 
 
 
 

 



๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๓.๒ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนสังกัดจ านวน ๑๔๔ โรงเรียน มีครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ๑,399 คน (จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 1,331 คน จ านวนบุคลากรส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง. 68 คน) นักเรียน  18,928 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
รายละเอียดตามตารางที่ ๓-6 
ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ านวนและร้อยละของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อ าเภอ 

เม
ือง

อ่า
งท

อง
 

ไช
โย

 

ป่า
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเ
ศษ

ชัย
ชา

ญ
 

สา
มโ

ก ้

แส
วง

หา
 

ขนาดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐คน) ๙4 ๖๕.26 ๑5 ๘ ๘ ๒4 ๒๓ ๖ 10 
ขนาดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน) ๓8 27.08 4 ๖ ๑ 7 ๑๐ ๔ 6 
ขนาดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน) 8 ๔.๘6 1 ๑ ๑ ๑ ๑ - ๓ 
ขนาดที่ ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - - - ๑ 
ขนาดที่ ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - ๑ - - - 
ขนาดที่ ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙ - - - - ๑ - - 
ขนาดที่ ๗ (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป) ๑ ๐.๖๙ ๑ - - - - - - 

รวม ๑๔๔ 100 21 ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎา ๒๕๖3) 

ตำรำงท่ี ๔ แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและอ าเภอ 

อ าเภอ 

ระดับชั้น 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

   
นัก

เรีย
น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

   
นัก

เรีย
น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเร

ียน
 : 

นัก
เรีย

น 

   
 น

ักเ
รีย

น 

   
ห้อ

งเร
ียน

 

ห้อ
งเรี

ยน
 : 

นัก
เรีย

น 

เมืองอ่างทอง 934 ๕๙ ๑ : ๑6 ๓,494 ๑๗2 ๑ : ๒0 ๑๕7 ๑๒ ๑ : ๑๓ 
ไชโย ๓29 30 ๑ : ๑1 ๑,๑๑0 89 ๑ : ๑๒ 199 ๑๒ ๑ : ๑6 
ป่าโมก ๑77 ๑8 ๑ : ๑0 ๕๙9 ๕4 ๑ : ๑1 ๑44 9 ๑ : ๑6 
โพธิ์ทอง 595 ๗0 ๑ : 9 ๒,๔51 ๒00 ๑ : ๑๒ ๓๗๙ ๓๐ ๑ : ๑๓ 
วิเศษชัยชาญ ๙๑7 ๗๙ ๑ : ๑๒ ๓,476 ๒๓๑ ๑ : ๑๕ ๒71 ๒๐ ๑ : ๑4 
สามโก ้ ๒๐2 ๒0 ๑ : ๑๐ ๗27 ๖๐ ๑ : ๑2 ๙0 ๖ ๑ : 15 
แสวงหา ๕๒1 ๔๓ ๑ : ๑๒ ๑,๗๕8 ๑๒๑ ๑ : ๑5 398 ๒๗ ๑ : ๑๕ 

รวม ๓,675 319 ๑ : ๑๒ ๑๓,615 ๙27 ๑ : ๑๕ ๑,๖๓8 ๑๑6 ๑ : ๑๔ 
รวมนักเรียน 18,928 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 



๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ตำรำงท่ี ๕ แสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

อ าเภอ 

จ านวน จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

ต าบล โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู 
ลูกจ้าง พนักงาน

ราชการ 
รวม 

ประจ า ชั่วคราว 

เมือง 14 21 243 4,585 211 9 45 6 271 

ไชโย 9 15 131 1,638 98 4 23 2 127 

ป่าโมก 8 10 81 920 52 4 19 1 76 

โพธิ์ทอง 15 33 300 3,425 184 13 49 13 259 

วิเศษชัยชาญ 15 35 330 4,664 230 12 59 9 310 

สามโก ้ 5 10 86 1,019 66 1 22 1 90 

แสวงหา 7 20 191 2,677 153 5 32 8 198 

รวม 73 144 1,362 18,928 994 48 249 40 1,331 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

รายการ 
บุคลากร 

ตาม ม.๓๘(๑) 
ม.๓๘ ข(๓,๔) 

บุคลากร                 
ตาม ม.๓๘(๒) 

ลูกจ้าง 
ประจ า/
ช่ัวคราว 

รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
รวม 

ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. ๑ - - ๑ - - 1 - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - 3 - - - ๓ 3 
กลุ่มอ านวยการ - 7 ๑0 ๑๗ ๗ ๑๐ - - ๑๗ 
กลุ่มนโยบายและแผน - 4 ๑ 5 ๒ 1 ๒ - 5 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - ๘ 0 8 ๑ 6 1 - 8 
กลุม่ส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 6 ๒ 8 - 6 2 - 8 
กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ - ๘ ๑ ๙ - ๘ ๑ - ๙ 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 6 ๓ - 9 ๑ ๒ 5 ๑ 9 
กลุม่ส่งเสรมิการศกึษาทางไกลฯ - 1 2 3 2 1 - - 3 
กลุม่พัฒนาขา้ราชการครฯู - 1 - 1 - - 1 - 1 
กลุม่กฎหมายและคด ี - 2 - 2 - 1 1 - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - 2 - 1 ๑ - 2 

รวมท้ังสิ้น 10 42 ๑๖ ๖8 ๑3 ๓6 ๑5 4 ๖8 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖3) 

 
 



๙ 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน านโยบายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
จ านวน  7 หัวข้อส าคัญ  ดังนี้ 

1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ     
   พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 2) ยึดมัน่ในศาสนา 
 3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 

1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
 2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รัก

งาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงาน
ท าในที่สุด 
 3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
 3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัครงาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
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๒. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80)ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะด าเนินการ ๖ ด้านคือ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล 
 4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

3. ยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   เป้ำหมำย  
   1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประทศ 
   เป้ำหมำย 
   1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
   3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   เป้ำหมำย 
   1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
   2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
   4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
   7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
   เป้ำหมำย 
   1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้ำหมำย 
   1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   เป้ำหมำย 
   1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
   2) ระบบการบริหารจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลาต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
   3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที ่
   4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

4. นโยบำยของคณะรัฐมนตรี ด้ำนกำรศึกษำ (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภำ 
เมื่อวันที่  25  กรกฎำคม  2562 ) 

 การพ ัฒนาคนไทยให ้ม ีความพร ้อมในการด ารงช ีว ิตในศตวรรษท ี่๒๑เพ ื่อให ้คนไทยในอนาคตเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์เป็น
คนดีมีวินัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสม
แก่ประชาชนในกลุ่มต่างๆโดยมีนโยบายการพ ัฒนาท ี่ส าค ัญการปฏ ิรูปกระบวนการเร ียนร ู้และการพ ัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยท ุกช ่วงว ัยด ังน ี้ 
 1. พ ัฒนำบ ัณฑ ิตพ ันธ ุ์ใหม ่ 
 ๑.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่๒๑โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให ้ท ันสม ัยม ีการน าเทคโนโลย ีและการเร ียนร ู้ผ ่าน
ประสบการณ ์จร ิงเข ้ามาม ีส ่วนในการจ ัดการเร ียนการสอนและปร ับระบบด ึงด ูดการค ัดเล ือกการผลิตและพัฒนา
ครูท ี่น าไปส ู่การม ีคร ูสมรรถนะส ูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เป ิดโลกท ัศน ์ม ุมมองของเด ็กและคร ูด ้วยการสอนในเช ิงแสดงความค ิดเห ็นให ้
มากข ึ้นควบค ู่ก ับหล ักการทางว ิชาการ 

1.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผ ู้เร ียนท ั้งในส ่วน
ฐานความร ู้และระบบความค ิดในล ักษณะสหว ิทยาการและตรงก ับความต้องการของประเทศในอนาคตและ
เป็นผู ้เร ียนที ่สามารถปฏิบัติได้จร ิงและสามารถก ากับการเร ียนรู ้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 1.3 พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม๔.๐โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ



๑๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

เทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพการยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอ ุตสาหกรรมท ี่ใช ้แรงงานเข ้มข ้น 
 1.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพื่อ
กลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร
ซ ึ่งจะช ่วยกระต ุ้นให ้เก ิดการสร ้างธ ุรก ิจผล ิตภ ัณฑ ์และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้
ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผ ู้เช ี่ยวชาญจากต ่างประเทศมาร ่วมว ิจ ัยและพ ัฒนาเทคโนโลย ีช ั้นแนวหน ้าใน
สาขาอ ุตสาหกรรมเป ้าหมายรวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท า งานร่วมกัน
หรือร่วมกับเคร ือข ่ายอ ื่น ๆ เพ ื่อสร ้างองค ์ความร ู้และนว ัตกรรมใหม ่ๆ ให ้ก ับประเทศ 
 1.๕ ว ิจ ัยและพ ัฒนานว ัตกรรมท ี่ตอบโจทย ์การพ ัฒนาประเทศ 

1) ส่งเสร ิม ก ารว ิ จ ั ย แ ล ะพ ั ฒ น าน ว ั ต ก ร รม เพ่ือข จ ั ดความเหลื่อมล้ าและความ
ยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
พ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าสร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม๔.๐ตามความเหมาะสมได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประชาชนอย ่างครบวงจรท ั้งระบบยาว ัคซ ีนเวชภ ัณฑ ์และเทคโนโลย ีท ี่ท ันสม ัย 
 ๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพ ื่อ
สร ้างความได ้ เป ร ียบในการแข ่ งข ันสามารถตอบสนองต ่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิศ
ของประเทศในอนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคการศึกษา
ชุมชนและภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของ
ระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็งรวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการ
น าไปใช้ประโยชน ์ในเช ิงพาณ ิชย์ 

 ๓) สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆปฏิรูปและบูรณาการระบบการ
เรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลกส่งเสริมกระบวนการการท างานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการ 
บูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัยสู่
การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
 1.๖ ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู้และพ ัฒนาท ักษะท ุกช ่วงว ัยม ุ ่ง เน ้นการพ ัฒ นาโรงเร ียนควบ คู ่ก ับ
การพ ัฒ น าครู  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่
ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ เ กิดกับ
ผู้เรียนคืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
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การพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทาง ให ้ภาคเอกชนม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการศ ึกษาและการ
เร ียนร ู้ตลอดช ีว ิต 

5. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 หลักกำร 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบำล 
 เน้นประสานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบำล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 ระดับประถมศึกษำ 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษำ 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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 ระดับอำชีวศึกษำ 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตาม่ความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าฐานข้อมูล (BigData) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายให้
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในการด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)งานในเชิง
ยุทธศาสตร์  (Agenda)  และงานในเชิง พ้ืนที่  (Area)  ซึ่ ง ได้ด า เนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 

6. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศกัยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ 

 



๑๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมื อง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่      
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                           มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบำยที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 เป้ำประสงค์ 

 1 .  ผู ้เ ร ียนท ุกคนที ่ม ีพ ฤต ิก ร รมที ่แ ส ด งออกถ ึง คว ามร ัก ใ นสถาบ ันหล ัก ขอ ง ช า ต ิ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู ้ อื่น 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม   ทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  4.  ผู้ เ รี ยน ใน เขต พ้ืนที่ เ ฉพาะ  กลุ่ มชาติ พันธุ์  กลุ่ มผู้ ด้ อย โอกาส  ได้ รั บการบริ การ 
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
นโยบำยที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้ำประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  



๑๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

  ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
นโยบำยที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

   เป้ำประสงค์ 
  ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
  ๒. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได ้
  ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ    ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
นโยบำยที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  เป้ำประสงค์ 
  ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
  ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

 

 



๒๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

นโยบำยที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
  ๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  ๕. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงาน
สีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 
  ๖. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ  
  ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
  ๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบำยที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้ำประสงค์ 
  ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้     
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

7. แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ปีงบประมำณ  
    พ.ศ. 2562 - 2565 

วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ค่ำนิยมหลักขององค์กร 
 ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูฯ เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพตามาตรฐาน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดย 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทางองค์กรในการจัดการศึกษา โดยมี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และจุดเน้น
นโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

 



๒๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopmentGOALS: SDGS) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 
“ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 

เป้าหมาย (Goals) 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



๒๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
 1. จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
  1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
  3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
  4) ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  5) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
        6) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ที่ทันสมัย 
  4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
  7) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  1) สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของส ำนักงำนเขต         
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

          ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 
นโยบำยที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

    มำตรกำร 
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่ก าหนด 
 ๒. สถานศึกษา  

๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม    
ที่ก าหนด 

 ๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
   มำตรกำร 
  2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒. สถานศึกษา 
 ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับ 

ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑. ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓.ร้อยละ100 ของผู้ เ รียนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละ100 ของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๖.สถานศึกษา จ านวน 144 แห่ง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษา จ านวน 144 แห่ง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่ อบ้ านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

   ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   นโยบำยที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  มำตรกำร 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

๒) ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
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๓) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และจังหวัด  
   ๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2. สถานศึกษา 
   ๑) ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น      
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education :  STEM Education) 
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 

๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๓) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุ คคล  โดยการจั ด ให้ มี การวั ดประ เมินจากส่ วนกลาง ในชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  ๓  
   ๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง  

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีศกัยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 



๒๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

   ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
นโยบำยที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
มำตรกำร  

  ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะ    

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
  แนวทำงด ำเนินกำร   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
   2. สถานศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที ่
  มำตรกำร 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ   

ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
แนวทำงด ำเนินกำร 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้
มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๔) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
   ๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 
 
 



๒๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

   2. สถานศึกษา 
 ๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
   ๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   ๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานมีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
   ๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
   ๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   ๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 
   ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  แนวทำงด ำเนินกำร 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน     
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

 - เป็นไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคลอ้งกับความต้องการของประเทศ   

 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
   ๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือ ประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง    
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชี วิต และ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   ๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   ๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
 



๒๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

   ๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
    2. สถานศึกษา 
 ๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   ๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ    
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

 ๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   ๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมี   
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
   ๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
   ๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   ๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   ๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม        

มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 แนวทำงด ำเนินกำร 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย   
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

 -  เป็นไปตามหลักสูตร  
   -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 



๓๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

  -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ   

 -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้              

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ 
   ๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้
   ๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   ๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   ๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษา 
 ๑) ส่ง เสริมครูให้จัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เ ร ียนได้เรียนรู ้ผ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจร ิง 
(Active Learning) 
  ๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ขั้น (Independent 
Study : IS) 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

   ๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัตินัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข     
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   ๕) ส่งเสริมการเรียนรู ้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  



๓๑ 
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   ๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ   

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  แนวทำงด ำเนินกำร 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

 ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
 ๔) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ๕) ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ

บริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
 มำตรกำร 
  ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน        
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ 
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
   2. สถานศึกษา 
 ๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเท็กซ์บุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   ๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital LearningPlatform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 



๓๒ 
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   ๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 

   มำตรกำร 
                     4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานขั้นพ้ืนฐาน จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนา
ให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม ่ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”ปรับวิธี
สอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรง
บันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need  
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
   ๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
   ๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
   ๔) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร     
ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   ๕) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้          
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
   ๖) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
   ๗) ส่ ง เสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : 
CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง      
กับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
   ๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 
 ๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
   ๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ 
 



๓๓ 
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   ๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   ๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
   ๑๔) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   ๑๕) น าเทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital Technology)  มาเป็นเครื ่องมือในการบร ิหาร
จัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 - พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   - พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่นการพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็น
ต้น 
   - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   - พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้        
ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

๒. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้

๕. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่        
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น  
พหุวัฒนธรรม 

๖. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   ๗. ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 



๓๔ 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
นโยบำยที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มำตรกำร 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   ๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   ๒. สถานศึกษา 

๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผน 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   ๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   ๔) ร่ วมกับองค์กรปกครองระดับ พ้ืนที่  ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัย เรียนได้ เข้ าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   ๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
มีคุณภาพ 
   ๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
  มำตรกำร 
 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที ่

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น โดยพิจารณาตาม
บริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
   ๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก  
 
 



๓๕ 
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   ๓) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิต ิ

   มำตรกำร 
  3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภัยสูง 
   ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ     
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์       
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   ๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๕) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance LearningTechnology: DLT) 

ตัวช้ีวัด 
  ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

๓. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม
บริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

๖. ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

๘. ร้อยละ 100 ของจ านวนสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๓๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   นโยบำยที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODEและสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
๓. ส่งเสริมสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและ

พัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
๔. ส่งเสริมวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ

บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
  5. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office) 

6. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

8. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

9. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑3. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 



๓๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๑4. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็ นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน และสถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paperless 

๖. ร้อยละ 80 ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ร้อยละ 80 ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจ านวน 144 แห่ง มีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  นโยบำยที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   มำตรกำร 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริ หารงานทั่ ว ไป โดยด า เนินการเป็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
 
 



๓๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ 
และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที ่

 ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็น
ภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 ๔) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

 ๕) จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 ๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

 ๗) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

 ๘) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 ๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 ๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป โดยด า เน ินการเป ็นรายสถานศ ึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

 ๑๒) สถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที ่ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

 มำตรกำร 
๒. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 

ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑) ศึกษา ว ิเคราะห์ ปรับปรุง  และพัฒนาส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
   ๒) ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
   ๓) น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
   4) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม เชิงบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
   5) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
   6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   7) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
   8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

  ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 

คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๔๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 

 ส่วนท่ี 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000,000 บาท เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน 
และเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นเกณฑ์ก าหนดกรอบวงเงิน  ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน (ความจ าเป็นพ้ืนฐาน)  จ านวนเงิน 2,000,000 บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวนเงิน 3,000,000 บาท 

   1) ส าหรับโครงการที่ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน 
จ านวนเงิน 2,500,000 บาท 
  2) ส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตั้งไว้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ านวนเงิน 500,000 บาท ส าหรับจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่จะต้องด าเนินการระหว่างปีตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
นโยบำยที่ 1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

1. โครงกำรส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำรในโรงเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ   กลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   

2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรให้เป็นวิถีของนักเรียน 
เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ทุกคน  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ  ยึดมั่น         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยยึดหลักคุณธรรม น าความรู้ มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เป็นวิถีของนักเรียน 

 



๔๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ทุกคน  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ  ยึดมั่น         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยยึดหลักคุณธรรม น าความรู้ มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เป็นวิถีของนักเรียน 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรให้เป็นวิถีของนักเรียน 
7. งบประมาณโครงการ  ๙,๑๕๐  บาท เบิกจา่ยแล้ว  ๙,๑๕๐  บาท    คงเหลือ  -       บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมและปลูกฝัง คณุธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำรในโรงเรียน 

 

ตัวอย่างคู่มือ การปฏิบัตโิรงเรียนคุณธรรม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

1. โครงกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
     กิจกรรมจัดอบรมค่ายทักษะชีวิต และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
     กิจกรรมจัดอบรมครูจิตวิทยาประจ าโรงเรียน  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสขุเกษม พันธ์นา   กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์  ด้านความมั่นคง  
     นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ชาติ 
4. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๔.๑ เพื่อป้องกันการแพร่หลายระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๔.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน 
 ๔.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  ๔.๔ เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นแกนน าในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 
5. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูจิตวิทยาประจ าโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๑๔๔ คน 
เข้าร่วมโครงการ  
  ๒. ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 
๑๔๔ คน เป็นแกนน าในการพัฒนาและสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 
ในทุกพื้นที่ 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูจิตวิทยาประจ าโรงเรียนและนักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า เฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
  ๒. ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
     กิจกรรมจัดอบรมค่ำยทักษะชีวิต และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต และรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสมเด็จยา่ ๙๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดงันี ้

๑. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๓ คน 
 ๒. ครูในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน 

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๕๕ คน โดยมนีางเฉลียว เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เปน็ประธานในพิธีเปิดอบรม และนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เป็นผู้กลา่วรายงาน 
  วิทยากรได้อบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ 
  - ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  - ความปลอดภัยทางท้องถนน, ความปลอดภัยจากมิจฉาชพี, ความปลอดภัยจากเกม 
   - กิจกรรมกลุ่ม  
   - กลุ่มที่ ๑ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจ 
 



๔๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

   - กลุ่มที่ ๒ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
   - กลุ่มที่ ๓ ทักษะการสื่อสารและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
   - กลุ่มที่ ๔ ทักษะการตระหนักในตนเองและทักษะความเห็นอกเห็นใจ 
   - กลุ่มที่ ๕ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด 
 - การมีจิตอาสา การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  - การให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากภัยสังคม 
  - การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น เพศศึกษา และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  - การประพฤติดีและความกตัญญูต่อผู้มีพระคูณ        
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. มีการป้องกันการแพร่หลายระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 2. มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน 
 3. มีการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  4. ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นแกนน าในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 
7. งบประมาณโครงการ  ๗๙,๙๐๐ บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๗๙,๙๐๐ บาท   คงเหลือ  -   บาท 
8. ปัญหา/อุปสรรค    
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป 
  เห็นสมควรด าเนินการในปีต่อไป โดยเพิ่มจ านวนกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจ านวนวันที่จัดอบรม  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกดั สพป.อ่ำงทอง 
ประจ ำปี ๒๕๖๓  กิจกรรมจัดอบรมค่ำยทักษะชีวิต และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

(TO BE NUMBER ONE) 
 

 
   
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

     กิจกรรมจัดอบรมครูจิตวิทยำประจ ำโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดกิจกรรมอบรมครูจิตวิทยาแนะแนว ในวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า ๙๐ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๔๔ คน ในการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น ๑๔๘ คน 
  วิทยากรได้อบรมให้ความรู้ ดังนี ้
  - นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา  
    - สร้างเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักจิตวิทยา 
    - พัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณสมบตันิักจิตวิทยาที่พึงประสงค์ 
     - ตระหนักถึงบทบาทนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
  - จิตวิทยาเด็กและวนัรุ่น  
   - การใช้เคร่ืองมือประเมิน คัดกรอง และเฝ้าระวัง 
   - วิธีการและหลักการในการส่งต่อ (Referral) ในเชิงปฏบิัต ิ
   - การเรียนรู้พฤติกรรมท้าทายในเด็กและวัยรุ่น 
  - ทักษะจิตวิทยาแนะแนวการให้ค าปรึกษา  
   - หลักการและเทคนิคช่วยเหลือผู้เรียนและผูป้กครองในภาวะวกิฤตด้านจิตสงัคม 
   - การเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคม 
   - ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
   - เรียนรู้คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 
   - การสังเกตการณ์การให้ค าปรึกษาตามกระบวนการและทักษะให้ค าปรึกษา 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. มีการป้องกันการแพร่หลายระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 2. มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน 
 3. มีการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  4. ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นแกนน าในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 
7. งบประมาณโครงการ  ๒๘,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๒๘,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  -  บาท 
8. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป 
  เห็นสมควรด าเนินการในปีต่อไป โดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกดั สพป.อ่ำงทอง 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมจัดอบรมครูจิตวิทยำประจ ำโรงเรียน 

 
  
 
  
 

 
  
 
 

 
 
 
 

นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้รายงาน 
 
1.  โครงกำรสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุณี  บุญเลิศ   กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
   นโยบาย สพฐ.ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  
    4.1 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป 
    4.2 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 
    4.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
5. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
    1. ประชุมพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 60 คน เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณไีทย และท าบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล 
    2. ประชุมพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดพธิีท าบุญถวายภัตตาหารเพล  สรงน้ าพระ  รดน้ าขอพร
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  บุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน  60  คน 

เชิงคุณภาพ 
   บคุลากรส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม   
และประเพณีอันดงีาม  ร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป 



๔๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

    2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย 
    3. บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองร่วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่   
7. งบประมาณโครงการ  35,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว  35,250 บาท คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่ม-ี 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป  -ไม่มี-        

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม (ท ำบุญตักบำตรทุกวันอังคำร) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางณชัภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ   กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันท าบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้ง อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
4.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับน าหลักธรรม (ศีล 5)  ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั และเปน็ต้นแบบแก่ครู  
      นักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ต่อไป 
4.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาจิตใจ และยดึมั่นในความดี ตลอดจนรักษาวฒันธรรม ประเพณี 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ บุคลากรในสังกัด ร่วมท าบญุตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทุกต้นเดือน 
เชิงคุณภาพ 
๕.2 บุคลากรใน สพป.อ่างทอง จะประพฤติตน ปฏบิัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
๕.3 บุคลากรใน สพป.อ่างทอง สามารถน าหลักศีล 5 สร้างความปรองดอง  สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 
 



๔๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. ข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.อ่างทอง ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยพร้อมเพียงกัน 
2. ข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.อ่างทอง จะประพฤติปฏบิัตตินได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลกัธรรมค าสอนของ 

ศาสนาและน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 
7. งบประมาณโครงการ  12,600  บาท     เบิกจ่ายแล้ว   12,600    บาท    คงเหลือ   -   บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-    

              กิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 

                        

 

 

             นางณชัภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
 
๑. โครงกำรประกอบพิธถีวำยรำชสดุดีพระบรมรำชำนุสรณ์ รัชกำลที่ ๖ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุขเกษม พันธ์นา   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ชาติ 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 ๔.๒ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ประกอบพิธี
ถวายราชสดุดี 
 ๔.๓ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
๕. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราช
สดุดี จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย โดยพร้อม
เพรียงกัน 
6. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประกอบพิธวีางพวงมาลาและถวายราชสดุดพีระบรมราชา
นุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ในวนัจันทรท์ี่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ต าบลป่างิว้ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวดัอ่างทอง โดยมนีายพงษ์พนัธ์ วิเชียรสมทุร รองผู้อ านวยการลูกเสือจงัหวดัอ่างทอง เป็นประธาน 
ในพิธี นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาอ่างทอง กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารี 
และผู้บงัคับบัญชาเข้าร่วมพิธี จ านวน  ๘๐๐ คน  
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทองได้น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 ๒. ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบา้น และผู้บงัคบับญัชาลูกเสือ ในจงัหวัดอ่างทองไดป้ระกอบพิธีถวายราชสดุดีและ
ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
7. งบประมาณโครงการ  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๒๔,๖๐๐ บาท 
     เบิกจ่ายแล้ว  ๒๔,๖๐๐ บาท  คงเหลือ  -   บาท 
8. ปัญหา/อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประกอบพิธีถวำยรำชสดุดีพระบรมรำชำนุสรณ์ รัชกำลที่ ๖ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
 
 

  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

     นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้รายงาน 
 

๑. โครงกำรประเมินผลและตัดสินสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสขุเกษม พันธ์นา กลุ่มภารกิจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 



๔๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๔. วัตถุประสงค์ 
 4.1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 4.2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ประกอบพิธี
ถวายราชสดุดี 
 4.3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
๕. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 5.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๑๔๔ โรงเรียน 
เข้าร่วมโครงการและรับการประเมินประจ าปีการศึกษา 
 5.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๑๔๔ โรงเรียน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื้นที่ 
 เชิงคุณภาพ 
 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล                 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาสามารถมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล                 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาสามารถมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
7. งบประมาณโครงการ  จ านวน ๑๙,๕๖๐ บาท  เบิกจ่ายแล้ว  19,560 บาท  คงเหลือ  –  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่ม-ี 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป  -ไม่มี-        

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินผลและตัดสินสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

สนองยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
นโยบำย สพฐ.ที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

1. โครงกำรแข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนคร้ังที่ ๒๕ ระดับภำค                        
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  กลุ่มภารกิจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศำสตรท์ี่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบำย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าหนังสือสารานุกรมไทยและมีนิสัยรักการอ่าน 
๔.๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาค 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

๕.๑ นักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จ านวน ๓๒ คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับภาค  
เชิงคุณภาพ 

๕.๑  นักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง มีทักษะและความสามารถทางด้านการใช้สารานุกรมไทย  
๕.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

   1. นักเรียนเห็นความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าหนังสือสารานุกรมไทยและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ๒. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาคและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ 
7. งบประมาณโครงการ  ๒๑,๐๔๐  บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๒๑,๐๔๐  บาท  คงเหลือ  –  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรแข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนครั้งที่ ๒๕ ระดับภำค 
 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองได้รับโล่รางวลั เกียรติบัตรและเงนิรางวัล เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าแข่งขันระดับประเทศ 

  

นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ นางจีราภรณ์  รอดเชื้อ  
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง และคณะ พานักเรียน 

สพป.อ่างทองเข้าแข่งขัน สารานุกรม ณ โรงเรียนปากเกร็ด  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองได้รับโล่รางวลัอันดับ
ที่ ๒ และได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับ ประเทศ 

  
ผลการแข่งขันสารานุกรรม ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ 

นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน  
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

1. โครงกำรงำนเปิดฟ้ำกำรศึกษำอ่ำงทอง ครั้งที่ ๑๕ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์, นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์  กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศำสตรท์ี่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบำย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.๑ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง      
     ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
4.๒ เพื่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ 
     เทคโนโลยี ในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
4.๓ เพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

 5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษาทุกแห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ 
       แสดงศักยภาพความมุ่งมั่น และภาพความส าเร็จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2 นักเรียนทุกระดับ ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 

๕.๑ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มโีอกาส 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

6.1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  

6.2.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
ตนเองให้สูงขึ้น 

6.3 นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในเวทีระดับภาค ระดับประเทศ 
7. งบประมาณโครงการ 350,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  350,000 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-           

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรงำนเปิดฟ้ำกำรศึกษำอ่ำงทอง ครั้งที่ ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้รายงาน 



๕๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

1. โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำง และภำคตะวันออก) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์, นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.๑ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในภารกิจ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานทาง
การศึกษาทุกแห่ง ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 4.2 เพื่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางดา้นศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ในเวทีระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
 4.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับชาติ (ภูมิภาคภาค
กลางและภาคตะวันออก) 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
  5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษา ทุกแห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคน ได้แสดงศักยภาพความมุ่งมั่น และภาพความส าเร็จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2 นักเรียนทุกระดับ ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 

6.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของตนเองให้สูงขึ้น 
 6.3 นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในเวทีระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
7. งบประมาณโครงการ 173,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  173,000 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำง และภำคตะวันออก) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้รายงาน 
 

๑. โครงกำรกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ระดับจังหวัด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวรัฐพร  งามรุ่งโรจน ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงคโ์ครงกำร  
 เพื่อประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ในระดบัจังหวัด เสนอให้   
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน ระดบักลุ่มจังหวัดที่ ๖ 
๕. เป้ำหมำยโครงกำร 
    เชิงปริมำณ 
        ๕.๑ คัดเลือกนักเรียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ปทีี่ ๒ – ๓ และระดับ  
          มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๕ – ๖ ที่อยู่ในจังหวัด ระดบัและขนาดละ ๑ คน รวม ๙ คน 
     ๕.๒ คัดเลือกสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทีอ่ยู่ในจังหวัด  
          ระดับและขนาดละ ๑ แห่ง รวม ๙ แห่ง 
    เชิงคุณภำพ 
     นักเรียน และสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก มีศักยภาพ มีผลงานทีย่อดเยี่ยมโดดเด่นชัดเจน 
๖. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จ 
    บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 จากการด าเนนิงานประชาสัมพนัธ์มีสถานศึกษาที่เสนอชื่อขอเข้ารับการคัดเลือก เป็นประเภทนกัเรียน จ านวน 
๓ คน และประเภทสถานศึกษา จ านวน ๔ โรงเรียน ดังนี ้
 ๑. ประเภทนักเรียน 
     - เด็กชายณวพล  เอ่ียมละมยั  โรงเรียนวัดนางเล่ว  ระดับประถมศึกษา             ขนาดเล็ก 
     - นายวีรนนัท์  เปี่ยมมนัส  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขนาดเล็ก 
      - นายภาคนิ  กมุท  โรงเรยีนอ่างทองปทัมโรจน์วิทยาคม ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ ่
 



๕๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 ๒. ประเภทสถานศึกษา 
     - โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
     - โรงเรียนวัดสีบวัทอง  ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง 
     - โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
     - โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูม ิ ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการออกประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวลัพระราชทานฯ 
7. งบประมำณโครงกำร  ๑1,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ำยแล้ว  ๑1,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  -  บาท 
8. ปัญหำ / อุปสรรค   -ไม่ม-ี 
9. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปีต่อไป   -ไม่มี- 

     นางสาวรัฐพร  งามรุ่งโรจน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทย สอดคล้องกับทักษะ 
    ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ R๘C)  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ให้ความส าคัญ เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนายกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน 

๔.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community) 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
 ๕.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ทุกคน ทุกชั้น อ่านออก อ่านคล่อง เขียนลายมือสวยและมีนิสัย 
รักการอ่าน 
 ๕.๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ProfessionalLearning 
Community)ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

เชิงคุณภาพ 
 ๕.๑ ผู้บริหาร ครู ให้ความส าคัญ มีความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ผู้บริหาร ครู ให้ความส าคัญ เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนายกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน 

๒. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community) 
7. งบประมาณโครงการ  ๒๕,๙๐๐  บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๒๕,๙๐๐  บาท     
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-   
 
 
 



๕๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำไทย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ R๘C) 

 
 

             ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน           ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน 
  

            ตัวอย่างผลงานนักเรียน            ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
  

นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชนจังหวัดอ่ำงทอง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์, นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์   กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงคโ์ครงกำร  

๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความส าคัญและยึดมั่ นในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และน้อมร าลึกถึงผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
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 ๔.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว และสังคมไทย ได้อย่างมั่นคง 
 ๔.๓ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนจังหวัดอ่างทอง มีคุณภาพชีวิต  ที่ดี มุ่งมั่น 
และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร 
๕. เป้ำหมำยโครงกำร 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง ด าเนินการแจก

ทุนการศึกษา ตลอดจนเลี้ยงอาหาร เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน    
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี ๒๕๖๓ ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบทุกคน มีคณุภาพชีวิตที่ดี และมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

๖. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๖.๑ เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความส าคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์     

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และน้อมร าลึกถึงผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ 

๖.๒ เด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น  ในครอบครัวและสังคมไทย ได้อย่าง
มั่นคง 

๖.๓ เด็ก เยาวชนจังหวัดอ่างทอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง  ด าเนินการ

มอบทุนการศึกษา ตลอดจนเลี้ยงอาหาร เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี ๒๕๖๓ ทุกคน 

๒. ประสานขอความร่วมมือองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๓.  มอบทุนการศึกษา  ๑๐๐ ทุน 
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับมอบทุนการศึกษา จากส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และทุนของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ กลุ่มโรงเรียน 

1 เด็กชายนภดล  จูงใจ ร.ร.บ้านน้ าผึ้ง เมือง กลุ่มศูนยเ์จ้าพระยา 

2 เด็กหญิงธนาพร  บุญภักด ี ร.ร.วัดรุ้ง เมือง   

3 เด็กชายรัฐภูมิ  เพิงสงเคราะห์ ร.ร.วัดบ้านอิฐ เมือง   

4 เด็กหญิงชลพรรษา  อู่ทอง ร.ร.วัดตาลเจ็ดช่อ เมือง   

5 เด็กหญิงจรวยพร  จตุพร ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง เมือง   

6 เด็กชายชชัวาลย ์ สมจิต ร.ร.วัดเซิงหวาย เมือง   

7 เด็กหญิงณัฐธยาณ ์มุทราอิศ   ร.ร.วัดอรัญญิกาวาส เมือง   

8 เด็กชายอภิรักษ์  สุทธิวาร ี ร.ร.วัดโพธิวงษ์ เมือง กลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ 
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9 เด็กชายชนิภัทร  ไทยเดช ร.ร.วัดไผ่ล้อม เมือง   

10 เด็กหญิงทิราภรณ์  ข าเสงี่ยม ร.ร.วัดมหาดไทย เมือง   

11 เด็กชายวชิราวิชญ ์ ทับทิมบัว ร.ร.วัดโคศุภราช เมือง   

12 เด็กชายนนัทกร  ดีพลา ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร เมือง   

13 เด็กชายรพีภัทร  แดนศรี ร.ร.วัดปลดสัตว ์ เมือง   

14 เด็กชายจิรัฏฐ์  เอ่ียมส าอางค ์ ร.ร.วัดโพทูล เมือง   

15 นายวีรพล  กาจกระโทก ร.ร.วัดลิ้นทอง เมือง   

16 เด็กชายจักรพงษ ์ วงษ์แย้ม ร.ร.วัดละมุด ไชโย กลุ่มเกษไชโย 

17 เด็กหญิงฐิติพร  เฟื่องนิคม ร.ร.วัดวงษ์ภาศน ์ ไชโย   

18 เด็กหญิงปุณยนุช  จันทร์ลิขิต ร.ร.วัดเยื้องคงคาราม ไชโย   

19 เด็กหญิงณัทรธิดา  อ่อนแสง ร.ร.วัดเจ้าบุญเกิด ไชโย   

20 เด็กชายเมทโย  สุขสวัสดิ ์ ร.ร.วัดไชโย ไชโย   

21 นางสาวปัทมาภรณ ์ สมพงษ์ศณี ร.ร.วัดมะขาม ไชโย กลุ่มไชโยบูรพา 

22 เด็กชายชัยธวชั  จ านงค์เวช ร.ร.วัดนางเล่ว ไชโย   

23 เด็กหญิงอชิรญา  ภู่โพธิ์ ร.ร.บ้านชะไว ไชโย   

24 เด็กชายปรวิชญ  แย้มสินธ ุ ร.ร.วัดก าแพง ไชโย   

25 เด็กหญิงอุษา   ม่วงอ่อน ร.ร.อนุบาลวัดสระเกษ ไชโย   

26 เด็กหญิงกรกนก  ส าเร็จผล ร.ร.อนุบาลป่าโมก ป่าโมก กลุ่มป่าโมก 

27 เด็กชายขวัญเมือง  ธีระกาย ร.ร.วัดศรีมหาโพธ ิ ป่าโมก   

28 เด็กชายนิธิทตั  พากเพียร ร.ร.วัดพิจารณ์โสภณ ป่าโมก   

29 เด็กชายวรชิต  เณรเกิด ร.ร.วัดถนน ป่าโมก   

30 เด็กชายอนุภัทร  มั่งสมบูรณ ์ ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท ป่าโมก   

31 เด็กหญิงสิรินทิพย ์ ทับนุด ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖ ป่าโมก   

32 เด็กชายพีรพัฒน ์ ประสงค ์ ร.ร.ชุมชนวัดพายทอง ป่าโมก   

33 เด็กหญิงชมพูนุท  เอ่ียมปั่น ร.ร.วัดสนธิธรรม โพธิ์ทอง กลุ่มพระต าหนัก 

34 เด็กชายศุภกิตติ์  รุ่งสว่าง ร.ร.วัดโพธิ์เอน โพธิ์ทอง   

35 เด็กหญิงนิรชา  โคกกลุ่น ร.ร.วัดค าหยาด โพธิ์ทอง   

36 เด็กชายไตรทศ  ผดุงลาภ ร.ร.วัดงิ้วราย โพธิ์ทอง   

37 เด็กหญิงธนิดา  เงินวงษ ์ ร.ร.วัดจันทราราม โพธิ์ทอง   

38 เด็กชายปฏิพล  ชิดปราง ร.ร.วัดม่วงคัน โพธิ์ทอง   

39 เด็กหญิงสิริกัญญา  พลีชีพ   ร.ร.วัดลั่นทม โพธิ์ทอง   

40 เด็กหญิงนภัสสร  ค าแดง ร.ร.วัดศรีกุญชร โพธิ์ทอง   
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41 เด็กชายวันชนะ  วะยะลุน ร.ร.วัดไตรรัตนาราม โพธิ์ทอง   

42 เด็กชายวิธวินท ์ แต่งอ่อน ร.ร.วัดยางทอง โพธิ์ทอง กลุ่มจินดามณี 

43 เด็กหญิงศศิวิมล  สอาดดี ร.ร.วัดโบสถ์(ประชานุกูล) โพธิ์ทอง   

44 เด็กหญิงพรภัสสร  แซ่ลิ้ม ร.ร.โพธิ์ราษฎร์ โพธิ์ทอง   

45 เด็กหญิงพิยดา  ร่มสน ร.ร.วัดบ้านสร้าง โพธิ์ทอง   

46 เด็กชายก้องภพ  แสงทอง ร.ร.วัดโคกพุทรา โพธิ์ทอง   

47 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สุขทวี ร.ร.วัดท่าสามัคค ี โพธิ์ทอง   

48 เด็กชายภูตะวนั  แสงพันไม ้ ร.ร.วัดสว่าง โพธิ์ทอง กลุ่มขุนอินท ์

49 เด็กชายศิรวัฒน ์ ภิรมย์ ร.ร.บุญศิริวิทยาราม โพธิ์ทอง   

50 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุญศร ี ร.ร.อนุบาลโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง   

51 เด็กชายวรเดช  รอดสกุล ร.ร.วัดป่ามุน ี โพธิ์ทอง   

52 เด็กชายชัยชนะ  รุ่งเรืองศรี ร.ร.วัดข่อย โพธิ์ทอง   

53 เด็กหญิงณัฐญา  ฤกษ์ดี ร.ร.วัดโพธิ์เกรียบ โพธิ์ทอง   

54 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูวงษ์วาน ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม โพธิ์ทอง   

55 เด็กหญิงปภาวรินทร ์ รอดส าราญ ร.ร.วัดท่าตลาด โพธิ์ทอง   

56 เด็กชายศราวุธ  เจริญพืช วัดราชสกุณา วิเศษชัยชาญ กลุ่มดอกแก้ว 

57 เด็กชายปัทมชล  พระจุไทย วัดท านบ วิเศษชัยชาญ   

58 เด็กหญิงชัญญาทิพย ์ ประทุมทอง วัดวันอุทิศ วิเศษชัยชาญ   

59 เด็กชายกิตติกาญจน ์ ยาโคล วัดหัวตะพาน วิเศษชัยชาญ   

60 เด็กหญิงสุดาลักษณ ์ อิสมาแอน วัดแปดแก้ว วิเศษชัยชาญ   

61 เด็กหญิงภัทรวดี  รอดระงับ ร.ร.วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ กลุ่มวิเศษเมืองทอง 

62 เด็กหญิงภัทรียา  ประกอบเสียง ร.ร.วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ   

63 เด็กชายนาคินทร ์ วิไลศร ี ร.ร.วัดหลวง วิเศษชัยชาญ  

64 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  พรหมทอง  ร.ร.วัดหลวง วิเศษชัยชาญ   

65 เด็กหญิงสุภัทรา  ทิพย์โรจน ์ ร.ร.วัดอบทม วิเศษชัยชาญ   

66 เด็กหญิงปุณพัฒน ์ กิจสมนึก ร.ร.วัดยางมณี วิเศษชัยชาญ   

67 เด็กชายธนชั  มหาวงษ์ ร.ร.วัดยางมณี วิเศษชัยชาญ   

68 เด็กหญิงชลดา  พรมมี ร.ร.วัดอบทม วิเศษชัยชาญ   

69 เด็กชายโอม  ทองทับทิม ร.ร.บ้านศาลาดิน วิเศษชัยชาญ   

70 เด็กชายคุณากร  แสงสว่าง ร.ร.บ้านศาลาดิน วิเศษชัยชาญ   
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ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ กลุ่มโรงเรียน 

71 เด็กหญิงอรวรรณ  กมลเนตร ร.ร.วัดหลักแก้ว วิเศษชัยชาญ กลุ่มพัฒนมิตร 

72 เด็กชายธีระภัทร  จ าปาปาน ร.ร.วัดลานชา้ง วิเศษชัยชาญ   

73 เด็กหญิงชนัญญา  โสภณ ร.ร.ชุมชนวัดน้ าพ ุ วิเศษชัยชาญ   

74 เด็กหญิงจารุวรรณ  รักษาเขต ร.ร.วัดบางจักร วิเศษชัยชาญ   

75 เด็กหญิงจุฬาลักษณ ์ พยัคฆเรือง ร.ร.วัดคลองส าโรง วิเศษชัยชาญ   

76 เด็กชายเสกสรรค์  แซ่งตั้ง ร.ร.วัดใหม่ทางข้าม วิเศษชัยชาญ   

77 เด็กหญิงนันทิกา  สงวนสินธิ ์ ร.ร.วัดไผ่วง วิเศษชัยชาญ   

78 เด็กชายอพิรุณ  โพธิ์วิเชียร ร.ร.วัดโพธิ์ศรี วิเศษชัยชาญ   

79 เด็กหญิงนิรัชพร  น้อยมหาพรหม ร.ร.วัดต้นทอง วิเศษชัยชาญ   

80 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขคล้าย ร.ร.วัดหนองกร่าง สามโก ้ กลุ่มสามโก ้

81 เด็กหญิงธิดารัตน ์ จันทรังษ ี ร.ร.วัดท่าชุมนุม สามโก ้   

82 เด็กหญิงกัญธิกา  หงษ์เอ่ียม ร.ร.วัดเกษทอง สามโก ้   

83 เด็กหญิงสุรัตติกานต ์ เผ่าดี ร.ร.บ้านหนองถ้ า สามโก ้   

84 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่ิมอ าไพ ร.ร.วัดสามขาว สามโก ้   

85 เด็กหญิงบวรรัตน์  สุวรรณ์ ร.ร.วัดโบสถ์ สามโก ้   

86 เด็กหญิงวันดี  สุริวงศ์ชมภ ู ร.ร.วดสามโก้ สามโก ้   

87 เด็กหญิงอุไรทิพย์  ล้อมวงค์ ร.ร.วัดบ้านเพชร แสวงหา กลุ่มแสวงหาพัฒนา 

88 เด้กชายจิราย ุ สุริยันต ์ ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์ แสวงหา   

89 เด็กชายปิยะพงษ ์ เชื้อนิล ร.ร.วัดรัตนาราม แสวงหา   

90 เด็กชายนนทกานต ์ บุญทว ี ร.ร.วัดรัตนาราม แสวงหา   

91 เด็กชายกิตติกานต ์ คชาพนัธุ ์ ร.ร.อนุบาลแสวงหา แสวงหา   

92 เด็กหญิงณัฐการ  อมิธิดา ร.ร.วัดหัวสะแกตก แสวงหา   

93 เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่ดี ร.ร.ชุมชนวัดริ้วหว้า แสวงหา กลุ่มบ้านนายแท่น 

94 เด็กหญิงจิรายุ  ไชยยุทธ ร.ร.วัดบ้านแก แสวงหา   

95 เด็กหญิงลักขณา  นุ่มหอม ร.ร.วัดแก้วกระจ่าง แสวงหา   

96 เด็กหญิงกนกพร  กะตะสิตา ร.ร.บ้านหนองเสือ แสวงหา   

97 เด็กชายณภัทร  ช านาญศิลป ์ ร.ร.วัดหนองยาง แสวงหา   

98 เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง ร.ร.วัดสีบัวทอง แสวงหา   

99 เด็กหญิงนิชาภัทร  ฟักแฟง ร.ร.บ้านดอนกร่าง แสวงหา   

100 เด็กหญิงอรจิรา  เพชรนิล ร.ร.วัดจันทร์มณี แสวงหา   



๖๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

7. งบประมาณโครงการ  ๓๐,๐๐๐ บาท บาท  เบิกจา่ยแล้ว  ๓๐,๐๐๐ บาท  

8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 

9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชนจังหวัดอ่ำงทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรกำรยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตำมแนวทำงประเมิน PISA   
    ปีงบประมำณ  2563 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโสรส  มั่นดี    กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
 4.๑ เพื่อให้ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ตามแนวทางประเมิน PISA 
 4.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าแนวทาง ตามแนวทางประเมิน PISA ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๖๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

5. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

 5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๑๕๖๒ 
ร้อยละ ๓ 
 5.2 ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในกิจกรรมที่ ๓  ดังนี้ 
   ๑)  ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  ๕๐  คน  
   ๒)  ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  ๕๐  คน  
   ๓)  ครูผู้สอนสาระภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  ๕๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 การด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในกิจกรรมที่  ๒  ดังนี้ 
 ๑)  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ๒)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 6.1 ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ตามแนวทางประเมิน PISA 
 6.2 ครูผู้สอนสามารถน าแนวทาง ตามแนวทางประเมิน PISA ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     
 6.3 ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตาม
แนวทางประเมิน PISA 
 6.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สูงกวา่หรือเท่ากับระดบัประเทศและเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
7. งบประมาณโครงการ  55,200 บาท บาท  เบิกจา่ยแล้ว  55,200 บาท คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-           

นายโสรส  มั่นดี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรกำรนิเทศและพัฒนำกำรศึกษำ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี กลุ่มภารกิจ นิเทศติดตามและประเมินผล 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือเป็นรายโรงเรียนในการจัดการเรียน 
การสอน 

๔.๒ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มี    
ข้อมูลย้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 

๔.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการนิเทศ อัน
ประกอบไปด้วยผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน 

 
 



๖๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ สถานศึกษา จ านวน ๑๔๔  แห่ง ได้รับการนิเทศ ภาคเรียนละ ๒  คร้ัง 
๕.๒ ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศภายใน ๑๐๐  % 
๕.๓ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน  ๘  โรงเรียนได้รบัการพัฒนาการท า PLC 
เชิงคุณภาพ 
๕.๑ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ครบตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๕.๒ สถานศึกษามีคุณภาพครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. สถานศึกษาจ านวน ๑๔๔  แห่ง ได้รับการนิเทศ ภาคเรียนละ ๒  คร้ัง 
2. ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศภายใน ๑๐๐  % 
๓. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน  ๘  โรงเรียนได้รับการพฒันาการท า PLC 

7. งบประมาณโครงการ ๙๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ...-..... บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค 

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานสั้นมาก 
2. การระบาดของโรคโควิค  ท าให้การจัดกิจกรรมท าได้ไม่สมบรูณ์ 

9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 
ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรนิเทศและพัฒนำกำรศึกษำ 

 
 
 

นายโสรส  มั่นดี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๓  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยและส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาไทย 
๔.๒  เพื่อให้โรงเรียนเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๓ 
๔.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน  ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ที่ประสบผลส าเร็จ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

๕.๑ นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และครูผู้สอน จ านวน  ๒๐๐ คน 
เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

๕.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
และสื่อสารได้ (อ่านเข้าใจ)และมีนิสัยรักการเรียนรู้ 

 

     



๖๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๕.๓ โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๔๓ โรงเรียน มีความพร้อมในการด าเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาด้าน
การอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
๕.๑ นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และครูผู้สอน มีความสามารถและ

ทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทย 
๕.๒ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิด

ประสิทธิภาพ   
๕.๓ โรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินงานในการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จ านวน ๓๒ คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับ
รางวัลในระดับภาค  
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

   1. นักเรียนเห็นความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าหนังสือสารานุกรมไทยและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ๒. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาคและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ 
7. งบประมาณโครงการ   0  บาท เบิกจ่ายแล้ว   0  บาท     
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำร รักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๓ 
 

 
 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓                              

 

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ 

                                            นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
 

๑. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์   กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    นโยบาย สพฐ.ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ 
  4.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวชิาการ ระดบันานาชาต ิ
  4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย
เท่าทันมาตรฐานสากล 
  4.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 



๖๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๕. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 4๑๕ คน จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดอ่างทอง ได้รับการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
 เชิงคุณภาพ 
 ๕.๑ ยกระดับความสามารถผู้ เรียนด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหา และพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนให้ก้าวทันโลกก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๕.๒ ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
๖. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา เขา้ร่วมแข่งขันทางวชิาการ สอบผา่นรอบแรก ระดบัเขตพื้นที ่
การศึกษา เข้าแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ 

2. นักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขันทางวชิาการ ระดบันานาชาติ เกิดการพัฒนาองค์ 
ความรูส้่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และนักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพในระดับประเทศ  

การด าเนินงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับความ สามารถ
ของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับสมัคร
และจัดแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผลการด าเนนิงาน 
 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ด าเนนิการสอบแข่งขันทางวชิาการ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผล
ปรากฏ ดังนี ้
 ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
 สมัครสอบ ๑๒๐ คน เข้าสอบ  ๙๖ คน ขาดสอบ  ๒๔ คน 
 ๒. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 สมัครสอบ ๒๙๕ คน เข้าสอบ ๒๓๙ คน ขาดสอบ ๕๖ คน 
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพ้นที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ได้รับรางวัลรวม ๓๑ คน   
 รางวัลเหรียญทอง จ านวน ๖  คน 
 รางวัลเหรียญเงิน จ านวน ๑๒ คน 
 รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน ๑๓  คน 
 วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ได้รับรางวลัรวม ๗๘ คน     
 รางวัลเหรียญทอง จ านวน ๑๔  คน 
 รางวัลเหรียญเงิน จ านวน ๒๖ คน 
 รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน ๓๘ คน 

  



๖๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 รอบสอง ระดับประเทศ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ศูนย์สอบรอบสอง ระดับประเทศ 
ได้ส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปสอบรอบสอง ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 มีนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ทีไ่ด้รับคัดเลือกไปสอบรอบสอง ระดับประเทศ สังกัด สพป.อ่างทอง จ านวน  
๕๓ คน สังกัดเทศบาล จ านวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน จ าแนก ดังนี ้
  ระดับประถมศึกษำ  
  ๑) โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง   วิชาคณิตศาสตร์   ๘ คน วิชาวิทยาศาสตร์  ๓๔ คน 
  ๒) โรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ วิชาคณิตศาสตร์   ๘ คน วิชาวิทยาศาสตร์    ๓ คน 
  ๓) โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล วิชาคณิตศาสตร์   ๒ คน วิชาวิทยาศาสตร์    ๓ คน 
           รวม       ๑๘ คน             รวม     ๔๐  คน 
 ผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการแข่งขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) มีนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ได้รับรางวัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย ๑ 
คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน  ๒ คน และรางวัลชมเชย ๑ คน ดังนี้ 

 วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ   
 รำงวัลชมเชย   
  เด็กหญิงเบญญาภา อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 

 วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  
 รำงวัลเหรียญเงิน  
  เด็กหญิงพิชชาพัชร เกรียงไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 
  เด็กหญิงวรรณพงศ์ พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 
 รำงวัลชมเชย  
  เด็กชายจิตวิสุทธิ์ หมั่นดี โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 

๗. งบประมาณโครงการ  จ านวน ๒๑,๗๘๘ บาท  
 งบ สพฐ. จ านวน ๑๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๑๐๐ บาท   คงเหลือ  -  บาท 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพป.อ่างทอง) จ านวน ๓,๖๘๘ บาท  เบิกจ่าย ๓,๕๙๘ บาท  คงเหลือ ๙๐ บาท 
๘. ปัญหา/อุปสรรค   -ไม่มี-  
๙. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-         

    นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  ผอ.กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

สนองยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำย สพฐ.ที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

1. โครงกำรครูดีศรีอ่ำงทอง ปี 2562 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันทยา  โสภณสรัญญา  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 3.  ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏบิัติหน้าที่  

4.2  เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด และเกิดแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธผิล 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ 
ครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่มผีลการปฏบิัติงาน มีคุณภาพผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยครูได้รับการคัดเลือก ไม่เกิน 3 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เกิน  2 คน 
เชิงคุณภาพ 

 ครู และผู้บริหารโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจ ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความภาคภูมิใจ ได้รับการยกย่อง               
เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครบทั้ง 2 สายงานคือ สายงานบริหารสถานศกึษา และสาย
งานการสอน ได้ด าเนนิการคัดเลือกครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัตงิานมีคุณภาพ ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผูไ้ด้รับการคดัเลือกเป็นครูดีศรีอ่างทอง ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย ครูสายงานการสอนจ านวน 
3 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  1 คน 

2. ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มขีวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่สังคม 
7. งบประมาณโครงการ 13,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,590 บาท คงเหลือ 4,810 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   - ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   - ไม่มี- 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำร ครูดีศรีอ่ำงทอง ปี 2562 

 

 

* 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางนันทยา  โสภณสรัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รายงาน 

 
1. โครงกำรกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ และกำรแข่งขันกำรจัดกิจกรรมเทคนิคกำร    
    คิดเลขแบบอินเดีย (เวทคณิต) ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายโสรส  มั่นดี กลุ่มภารกิจ นิเทศ ติดคามและประเมินผลการการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 3 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ   

๔.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดเลขเร็ว เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ 

๔.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมแข่งขันเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต)  
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ 
ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน ๑๔๔ คน ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการสอนแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์  และคิดเลขเร็ วและการวัดและประเมินผลผู้ เรี ยนได้พัฒนาทักษะเทคนิคการคิ ดเลข 
แบบอินเดีย(เวทคณิต) ทุกระดับชั้น 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อสูงขึ้น 

ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1 พัฒนาครูผูส้อนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖  และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๔๔  โรงเรียน 
2 พัฒนาครูผูส้อนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓  จ านวน ๑๔๔  โรงเรียน 

7. งบประมาณโครงการ  ๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๖๕,๐๐๐. บาท คงเหลือ   -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค 

1. ระยะเวลาด าเนินโครงการมีระยะเวลาสั้น ท าให้การท างานรีบเร่ง 
2. ครูผู้สอนไม่ครบชัน้ การมาอบรมท าให้โรงเรียนขาดครู 

9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป 
    ระยะเวลาในการด าเนนิงานควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ 

นายโสรส  มั่นดี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ Coaching และกำรวัดประเมินผลใหส้อดคล้องกับหลักสตูร   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  กลุ่มภารกิจนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 3.  ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
และการวัดประเมนิผลสัมฤทธิ์ผูเ้รียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

๔.๒ เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาและยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 
 ๔.๓ เพื่อให้ครูสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติการ “Coach” พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
  ๕.๑ ครู สังกัด สพป.อ่างทอง จ านวน 1๔๔ คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดโีอการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Leaning) 
  ๕.๒ มีความเข้าใจการเปลี่ยนบทบาท “ครูผู้สอน” เปน็ “Coach”  

 เชิงคุณภาพ 
๕.๑  ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติการ“Coach” พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับระบบการวัดและ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ้น 
๕.๒ ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)และเกิด

ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) มากข้ึน 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

   1. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    ๒. ครูสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติการ “Coach” พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 



๗๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

     ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและยกระดับคณุภาพของผู้เรียน  

7. งบประมาณโครงการ  ๒๐,๒๐๐   บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๒๐,๒๐๐   บาท   คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-   

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้  
แบบ Coaching และกำรวัดประเมินผลให้สอดคล้องกบัหลักสูตร 

 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองได้รับโล่รางวลั เกียรติบัตรและเงินรางวัล  
เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าแข่งขันระดับประเทศ 

  

        ตัวอย่างคลิปวีดีโอ           ตัวอย่างคลิปวีดีโอ 
  

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ 
 

 
 
 
 

นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ  ศึกษานิเทศนช์ านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
  

1. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะลกูจ้ำงประจ ำในสังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนันทยา  โสภณสรัญญา  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 3.  ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทีไ่ด้มาตรฐานของลกูจ้างประจ า  
4.2 เพื่อให้ลูกจ้างประจ า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน 
4.3 เพื่อสร้างความมัน่คงในวชิาชีพด้วยการสนบัสนุนการท างานเป็นทีม     
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4.4 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๕. เป้าหมายโครงการ 

5.1. เชิงปริมาณ 
 ลูกจ้างประจ า จ านวน 54 คน  ได้รับการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทีไ่ด้มาตรฐานและไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท างาน  
 5.2. เชิงคุณภาพ 
 ลูกจ้างประจ ามสีมรรถนะในการปฏิบัติที่เปน็ไปตามมาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจในสิทธปิระโยชนท์าง
ราชการ ได้รบัการพัฒนาทางวชิาชีพอย่างมีคุณภาพ และมีขวัญก าลังใจในการปฏบิัติงาน 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

มีลูกจ้างประจ าเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 53 คน  ได้รับการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน มีสมรรถนะในการปฏบิัติที่เปน็ไปตามมาตรฐาน มี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธปิระโยชน์ทางราชการ ได้รบัการพัฒนาทางวชิาชีพและเข้าร่วมชุมชนทางวิชาชีพอย่างมี
คุณภาพ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
7. งบประมาณโครงการ 50,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 49,700 บาท คงเหลือ  300 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   - ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำร พัฒนำสมรรถนะลูกจ้ำงประจ ำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  

* 

 

 
 

 
 

 

 

 

นางนันทยา  โสภณสรัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุณี  บุญเลิศ   กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 3.  ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
 

 

 

  

 



๗๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๔. วัตถุประสงค์โครงการ   
    4.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในเรื่องการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
    4.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอ่างทอง 
    4.3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
5. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
    1. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน  ๖๕  คน  มีความซื่อสตัย์สุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2. ผูบ้ริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  ๖๕  คน   มีแนวทาง 
ในการปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน “เขตสุจริต” 

เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
   2. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานพฒันาองค์กรสู่  “เขตสุจรติ” 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และบคุลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มฐีานความคิดในการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส   
มีกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
    3. มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
พัฒนาองค์กรสู่  “เขตสุจริต” 
7. งบประมาณโครงการ  392,080 บาท เบิกจ่ายแล้ว  392,080 บาท  คงเหลือ  - บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  -ไม่ม-ี 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                   นางสุณี  บุญเลศิ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ผู้รายงาน 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์,  นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 3.  ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๔.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง 
 ๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๔.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีของนักเรียนต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จ านวน ๕ โรงเรียน 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียน  
และเกิดจิตส านึกที่ดตี่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพ                 
ของตนเอง 

๒. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การด าเนินงาน 

 ๑. คัดเลือกโรงเรียน  ร่วมออกร้นของดีอ าเภอและร้านของดีจังหวัด “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด
ประจ าปี ๒๕๖๓” 
 ๒. ด าเนินการออกร้าน สาธิต ผลิต จ าหน่าย ณ ร้านของกระทรวงศึกษาธิการ บริเวณถนนหน้าตลาดประชารัฐ 
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
 ผลการด าเนนิงาน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คัดเลือกโรงเรียน น าผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน        
มาสาธิต ผลิต และจ าหน่าย ในงานของดีเมืองอ่างทอง และงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณถนนหน้าตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ดังนี้ 
 วันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โรงเรียนวัดไผว่ง  
  ผลงานดา้นศิลปะ “พู่กันสร้างศลิป์” 
  “ของฝากจากนักปัน้”  
 วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โรงเรียนวัดโพธิวงษ ์
  กุยช่ายทอด/ข้าวโพดต้ม/ผักสวนครัว/ 
  ผักออแกนิค/ไข่ไก่ 
 วันที่ ๒๕ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดน้ าอาบ 
  ขนมไทย/ฟักทอง/ขนมกล้วย/ขนมช่อผกา 
 วันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดอบทม 
  มะพร้าวสกัดเย็น สบู่ โลชัน่ 
 วันที่ ๒๙ ก.พ. – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
  ผลิตภัณฑ์การเกษตร  น้ าหมัก น้ าสมนุไพร 
7. งบประมาณโครงการ  ๕๐๐๐ บาท บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๕,๐๐๐ บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   - ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมทักษะอำชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  นกัวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
นโยบำย สพฐ.ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ 
                       กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารีย์  บุญเสริม/ นางไพฑูรย ์ จิตใส    กลุ่มภารกิจ นโยบายและแผน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                            การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ โดยใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ 
      หรือการเรียนรวม ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      เพื่อบริหารจัดการแบบเรียนรวม 

5. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 94 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
5.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีการบรหิารจัดการในการใช้ทรัพยากรรว่มกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เอ้ือต่อการ 
     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
5.2 โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียน 
      อย่างมีคุณภาพ 
5.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีการบูรณาการแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

จังหวัดอ่างทองกับแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กข้องเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สรา้งความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ เพื่อจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. งบประมาณโครงการ  45,060 บาท เบิกจ่ายแล้ว 43,980 บาท คงเหลือ 1,080 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สถานศึกษาไมส่ามารถเปดิเรียนตามก าหนดจงึไม่สามารถ
จัดประชุมชี้แจงสรา้งความเข้าใจกับชุมชน และผู้ปกครอง ตามแผนที่ก าหนดไวไ้ด้ 

2. ผู้ปกครอง และชุมชน ไม่เห็นด้วยกับการไปเรียนรวม  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   
        ควรวางแผนการด าเนนิการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีการด าเนนิการ 
ได้อย่างเปน็รูปธรรม   
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรยีนขนำดเล็ก 
 

 

     

นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและลดอัตรำออกกลำงคัน 
2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์ และ นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                            การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
 4.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค 
 4.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียน คงอยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่ก าหนด  
 4.3 เพื่อลดอัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4.4 เพื่อด าเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
 5.1 โรงเรียนในสังกัด ๑๔๔ โรงเรียน มีข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔) ทุกโรงเรียน  
 5.2 โรงเรียนในสังกัด ๑๔๔ โรงเรียน ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

ในเวลาที่ก าหนด (ป.๖, ม.๓)  
 5.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด ๓๙ โรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เรียนต่อ ม.ปลายทั้งสายสามัญ/อาชีพ 

 เชิงคุณภาพ 
 5.1 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของ สพป.อ่างทอง ได้รับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
 5.2 ประชากรวัยเรียน ของโรงเรียนในสังกัด เรียนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่ก าหนด (ป.๖, ม.๓) 
 5.3 นักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนขยายโอกาส เรียนต่อ ม.ปลายสายสามัญ/อาชีพ ร้อยละ ๙๕ 
 5.4 อัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

 6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค 
 6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียน คงอยู่ในระบบโรงเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่ก าหนด  

 6.3 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 6.4 ประชากรวัยเรียนได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับตามที่หลักสูตรก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

 6.5 ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ/สายอาชีพหรืออ่ืน ๆ  เพิ่มขึ้น 
 
 
 

 
 

  



๘๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

7. งบประมาณโครงการ  20,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว  20,000.-บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมคิด   ชีระภากร   กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                            การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑  เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงขึน้ 

๔.๒  เพื่ออบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology : DLT) ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

๕.๑ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 65 คน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) ในการปฏบิัติงาน ได้สะดวก รวดเร็ว 
เชิงคุณภาพ 

๕.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร สนับสนุน และพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสงักัด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
       ความเร็วสูงที่มปีระสทิธิภาพ มีความปลอดภัย สามารถเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5.3 สถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และเป็นการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
    ความเร็วสูงที่มีประสทิธิภาพ มีความปลอดภัย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียน 
    การสอนให้แก่สถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

7. งบประมาณโครงการ  38,841 บาท เบิกจ่ายแล้ว  38,841  บาท คงเหลือ  -   บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

1. ผู้ใช้งานจ ารหัสในการเข้าสู่ระบบการยืนยนัตัวตนการเข้าใชง้านอินเทอร์เน็ตของส านักงานไม่ได้  
2. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้อุปกรณ์ไม่รองรับการใช้งานในการ

เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
3. การเข้าสู่ระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตส านักงานได้    

เนื่องจากอุปกรณ์ไม่รองรับการใช้งาน               
 



๘๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

4. สัญญาณเครือข่ายภายนอกไม่สามารถใช้งานได้จึงท าให้เข้าสูร่ะบบอินเทอร์เน็ตไมไ่ด้ 
5. โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัตงิานไมส่ามารถใช้งานได้  

9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   
        - ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนอยู่เสมอ 
        - ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัตงิานเพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตอ่เนื่อง 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
 
 

     

 

 

 

 

นางสมคิด  ชีระภากร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมคิด  ชีระภากร   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                            การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

       (COVID-19) 
๔.๒ เพื่อประสานงานกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนและด าเนนิงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล

ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4.3 เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   
      ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ ผู้เรียน จ านวน 19,330 คน ทุกระดับชั้นได้รับการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณก์ารแพร่ระบาด   
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



๘๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

เชิงคุณภาพ 
๕.๑ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
       (COVID-19) ในการก ากบั ติดตาม การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนทุกระดับชัน้ของสถานศึกษาในสงักัด 
      ได้รับการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื่องและมีคุณภาพในขั้นพื้นฐาน 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
6.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสงักัด จ านวน 144 แห่ง ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
6.2 นักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้นมีโอกาสได้รับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

7. งบประมาณ  17,160.  บาท  เบิกจ่ายแล้ว 8,558 บาท  คงเหลือ  8,602 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   - ไม่มี - 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   - ไม่มี – 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

นางสมคิด  ชีระภากร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

สนองยุทธศำสตร์ ที่ 5  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบำย สพฐ. ที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอ านาจ  เรืองรักษ์  กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
    นโยบาย สพฐ. ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ให้มีความตระหนักเห็น
ความส าคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิง่แวดล้อม 

๔.๒ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

4.3 เพื่อเป็นการริเริ่มการยกระดับส านักงานให้เป็นส านักงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกซื้อวัสดุ
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การแยกขยะ การลดปริมาณขยะพลาสติก เป็นตน้ 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๕.๑ บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จ านวน 61 คน    และโรงเรียน 

จ านวน 144 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิง่แวดล้อม 
๕.๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและโรงเรียนในสังกัด มีการคัดแยกขยะใช้พลังงาน

อย่างมีประสทิธิภาพ และมีการจัดการน้ าและน้ าเสียครบทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๕.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80มีระบบการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ขยะ มลพิษ น้ า พลังงาน อนามัย) ที่มปีระสิทธิภาพ 
๕.๒ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ร้อยละ 80 ตระหนักและมีจิตส านึกที่ดมีีวินัยในตนเอง ใน

ด้านดูแลสิ่งแวดล้อม ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน ให้มีความตระหนักเห็นความส าคัญ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

2. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ด ี
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. งบประมาณโครงการ  16,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว  16,000 บาท  คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

1. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงท าให้ไมส่ามารถด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป  -ไม่มี-  

 

 

 



๘๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ านาจ  เรืองรักษ์  เจ้าพนกังานธุรการปฏบิัติงาน ผู้รายงาน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

สนองยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 
นโยบำย สพฐ.ที่ 6   ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

1. โครงกำรกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
    (ก.ต.ป.น.) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ... นางสาวจีราภรณ์..รอดเชื้อ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ       
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ ตามมาตรฐาน 
๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ จัดท าเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
๕.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ๒ เดือน ๑ คร้ัง  จ านวน ๓ คร้ัง 
๕.๓ โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๔๔ โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง 
๕.๔ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน ๑๑ คน ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
๕.๕ ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้และสรปุรายงานผลการตดิตาม ส าหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
    เชิงคุณภาพ 
๕.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขต
พื้นที่ได้ตามมาตรฐาน 

๕.๒ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

๕.๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการเตรียมการรับ
การนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
         บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น 
          ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

- จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ไม่ครบตามจ านวนคร้ังที่เสนอขอ..................................................... 
7. งบประมาณโครงการ  ๔๖,๓๘๐ บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๔๖,๓๘๐ บาท  คงเหลือ  0  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

  -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   

ก าหนดปฏิทนิให้ชัดเจนของแต่ละเดือน ประชุมวันไหน เดือนอะไรใน ๑ ปีงบประมาณหรือเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายเร่งด่วนที่เก่ียวข้องการศึกษา  

 
 
 



๘๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

 
       
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 

นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นสู่กำรปฏิบตัิของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอารีย์  บุญเสริม   กลุ่มนโยบายและแผน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 เพื่อสร้างการรับรู้ นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
4.2 เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าใจกรอบนโยบายและสามารถด าเนินการเป็นไปตาม 
      กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
4.3 เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามแผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
5.1 จัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบโนบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง นโยบายของจังหวัด โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน 
5.2  จัดประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและ

คณะกรรมการ จ านวน 43 คน  
5.3 จัดท าเอกสารแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง  
 
 
 



๘๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีแผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้เป็น

กรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของต้นสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนนโยบายของต้นสังกัด ไปสู่การปฏิบตัิ 
7. งบประมาณโครงการ .190,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  182,610 บาท คงเหลือ 7,390 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น 
สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำ่งทอง 

 
 
 

    นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรกำรจัดตัง้งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี    

งบประมำณ  พ.ศ. 2563 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารีย์  บุญเสริม / นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี  กลุ่มนโยบายและแผน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อให้โรงเรียนทุกโรง ได้รับงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนการอนตรงความต้องการ 
และความ จ าเป็นขาดแคลน 

๔.๒ เพื่อให้การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ถูกต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม และตรวจสอบได้ 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารราจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 25 คน 
๕.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 คร้ัง  

จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ 

๕.๑ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการจัดตั้งงบประมาณคา่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามความต้องการ
และความจ าเป็นขาดแคลน 

๕.๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด าเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

 
 
 

     



๘๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองด าเนินการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม 
   ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนในสังกัดได้รบัจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 

7. งบประมาณโครงการ 32,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว  30,130 บาท คงเหลือ 2,510 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-           

 
ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรกำรจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 และจัดสรร

งบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2563 
 

 
 

นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรประชุมเชงิปฏิบตักิำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสณุี  บุญเลิศ  กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน 

4.2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
5. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 30 คน 
เชิงคณุภาพ 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบควบคุมภายใน 

สามารถรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง  ทนัตามก าหนดเวลา 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จัดส่งรายงานการควบคุมภายในถึงหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เป็นไปตามก าหนดเวลา 

2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการ  
จัดวางและติดตามระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
7. งบประมาณโครงการ  4,800  บาท เบิกจา่ยแล้ว  4,800  บาท คงเหลือ   -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

   



๘๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

กิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

       

 
 

 
 
 
 
 
 

นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รายงาน 
 
1. โครงกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรงุประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมานพ  มณโีชติ  กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถบริหารจัดการตามภารกิจสอดคล้องกับ  พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔.๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และโรงเรียนในสังกัด ๑๔๔ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  และสถานศึกษาในสังกดัมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมาย 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดเก็บขอ้มูลได้ครบถ้วน และสามารถรายงานได้ตาม
ก าหนดเวลา 

2. ผลคะแนนตัวชี้วัดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองอยู่ในระดบัคุณภาพ 
7. งบประมาณโครงการ  ๓,๒๕๐ บาท  เบิกจา่ยแล้ว ๓,๒๕๐ บาท  คงเหลือ - บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 



๙๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 

 
 

     

 

 

 

นางมานพ  มณโีชติ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรพัฒนำสื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภำพ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณชัภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ   กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สพป.อ่างทอง ทีไ่ด้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษา          
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผลงานของครูและนักเรียน 
๔.๒ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์อยา่งหลากหลายช่องทางให้มีประสิทธิภาพ 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ ท าจดหมายข่าว OBEC LINE 
๕.๒ จัดท าป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงคลื่น FM.101.75 MHZ 
เชิงคุณภาพ 
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา  ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

- สามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมายผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรู้ข้อมูล  
  ข่าวสาร กิจกรรมอย่างหลากหลาย  

7. งบประมาณโครงการ    12,000 บาท   เบิกจ่ายแล้ว   12,000  บาท  คงเหลือ   -    บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-    
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำสื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางณชัภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมบุคลำกรสพป.อ่ำงทอง  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล   กลุ่มภารกิจ  กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
4.2 เพื่อชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
4.3  เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียน 

ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (คณะท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ : CEO) และ
บุคลากรในสงักัดทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันในการพฒันา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัด ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกันและกนั  และเป็นการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
5.1 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม

ภารกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 158 คน 6 คร้ังต่อปี 
5.2 ประชุมคณะท างาน CEO ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ  ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 38  คน 6 คร้ัง ต่อปี 

5.3 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 22 คน ทุกวันพุธ จ านวน 48 ครั้ง ต่อปี 

เชิงคุณภาพ 
5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและรับทราบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 



๙๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
5.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  และ

สามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
      บรรลุตามวัตถุประสงค ์ดังนี ้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบัความรู้ และรับทราบแนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายตา่ง ๆ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และพัฒนางานทางวิชาการและการบริหาร

จัดการได้มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
7. งบประมาณโครงการ  153,450 บาท   เบิกจ่ายแล้ว  153,450 บาท คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

1. มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการรายงานข้อมูล  และข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
2. ข้อจ ากัดในเร่ืองของระบบการรายงาน ค่อนข้างยุง่ยากและมีขั้นตอนที่ละเอียด 

9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   
จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการเขียนรายงานตามตัวชี้วัด ให้ตรงประเด็นตามแบบติดตามและประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมบุคลำกรสพป.อ่ำงทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

1. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางนิทรา อุ่นทรัพย์/ น.ส.ฐิติมา ชนะพาล/ น.ส.อริญญา บญุประกอบ  กลุ่มบริหารงานบคุคล 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหลัก 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใส ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
การปฏิบัติงาน 

๔.2 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติและ
เป้าหมายอย่างชัดเจน 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๕.1 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกงาน 
๕.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติและเป้าหมายอย่างชัดเจน 

เชิงคุณภาพ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมปีระสิทธภิาพและบรรจุวัตถุประสงค์ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

๖.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหาร 
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใส ภายใต้กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน 

๖.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติและเป้าหมาย
อย่างชัดเจน 
7. งบประมาณโครงการ  ๒๓๔,๙๑๐  บาท เบิกจ่ายแล้ว   180,940  บาท คงเหลือ  53,970 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-    

    นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอนและครูขำดแคลนขั้นวิกฤต 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
ครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างและขึ้นบญัชีไว้  ส าหรับ
การจ้างเพิ่มเติมเมื่อมีต าแหน่งว่างในภายหลัง 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
           รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้ สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประมาณ  250 ราย 

 



๙๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

เชิงคุณภาพ 
           ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเทียบได้กับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของครูผู้ช่วย   มาเป็น
พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
ครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างและขึ้นบญัชีไว้  ส าหรับ
การจ้างเพิ่มเติมเมื่อมีต าแหน่งว่างในภายหลัง                  
 
7. งบประมาณโครงการ  ๘๙,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑,๖๕๗.๕๐ บาท คงเหลือ 27,342.50 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

- มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนที่ประมาณการไวเ้ป็นจ านวนมาก 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

   นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจนัทรา จนัท์พนัแจ้ง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงนิ การบัญชี การด าเนนิงานดา้นต่าง ๆ รวมถึงความ
เพียงพอเหมาะสม ในการควบคมุ ดูแลรักษา และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

๔.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานการเงนิ การบญัชี ตามระบบ
ควบคุมการเงินและบัญชีของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ได้อย่างถูกต้อง 

4.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน สามารถจัดส่งรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ให้กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และส านักตรวจเงนิแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ได้ตรงตามก าหนดเวลา 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๕.๑ สถานศึกษาในสังกัด 20 โรงเรียน 
๕.๒ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน  1  คน 
เชิงคุณภาพ 
๕.๑ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ ในด้าน 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิ การบันทึกบัญชี หลักฐานการจัดซือ้จัดจ้าง การบริหารทรัพย์สนิโรงเรียนในสังกัด     
จ านวน 10 โรงเรียน 

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จาก กศส.  จ านวน 10 โรงเรียน 
7. งบประมาณโครงการ  12,400.00  บาท เบิกจ่ายแล้ว  12,400.00 บาท คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีไม่เพียงพอกับจ านวนโรงเรียน ท าให้การวางแผนการตรวจสอบไดไ้ม่ครอบคลุม 
2. โรงเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดา้นการเงิน การบัญชี 



๙๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   
        - ควรจัดให้มีการพัฒนาอบรม ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
        - จัดตั้งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพสัดุ 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนตรวจสอบภำยใน 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

นางจนัทรา  จนัท์พนัแจ้ง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                     
    ในระยะเวลำ ๑ ปี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิทรา อุ่นทรัพย์/ นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อเตรียมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและสรุปผลการประเมิน 
หลังจากการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ คร้ัง 

๔.๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี  ด าเนินการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน ๒ คร้ัง  

๔.๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ านวยการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๕.1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา          

ในระยะเวลา ๑ ปี และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๒ คร้ัง ๆ ละ ๒๓ คน 
๕.2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี 

จ านวน ๕ คณะ ๆ ละ ๔ คน  ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน ๓๑ คน ๆ ละ ๒ คร้ัง 

๕.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จ านวน ๕ คณะ ๆ ละ ๓ คน ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน ๓๑ คน ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 

  

  



๙๖ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
เชิงคุณภาพ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน ๓๑ ราย เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
ในระดับสถานศึกษา  
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

๖.๑ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี  ด าเนินการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน ๒ 
คร้ัง  
 ๖.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ านวยการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
7. งบประมาณโครงการ  ๑๐๙,๑๒๐  บาท เบิกจ่ายแล้ว 107,200 บาท คงเหลือ 1,920 บาท  

8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่ม-ี 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-   

นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร  นักทรัพยากรบุคคล ชนพ. ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรยีนสุจริต) ประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง น าความรู้และประสบการณ์
รับที่ได้จากการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานไปขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา  

๔.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องน ากรอบ 
การด าเนินงานมาขยายผลโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๑๒๐ คน น ากรอบการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริตมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

๕.๒ ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๑๒๐ โรงเรียน ร่วมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต  

เชิงคุณภาพ 
๕.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง น าความรู้และ 

ประสบการณ์รับที่ได้จากการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานไปขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 
  



๙๗ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๕.๒  เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องน ากรอบ 
การด าเนินงานมาขยายผลโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 

๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานไปขบัเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องน ากรอบการด าเนินงาน 

มาขยายผลโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
7. งบประมาณโครงการ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้รายงาน 

 
1. โครงกำรกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำทีต่ ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกมลวรรณ  ยีสุ่่นศรี   กลุ่มนโยบายและแผน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
 



๙๘ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๔.๒ เพื่อรับค าแนะน า ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๔.๓ เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ 
๑. ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับค าแนะน า และค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน    
๔ คร้ัง (ทุก ๓ เดือน) 

๒. ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน ๒ คร้ัง (ทุก ๖ เดือน) 

เชิงคุณภาพ 
๑. การเตรียมการเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. การรับค าแนะน า และค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง                 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

๑. การรับค าแนะน า ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

๒. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประเมิน 
7. งบประมาณโครงการ  ๙๒,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๗๓,๓๘๖ บาท คงเหลือ ๑๙,๓๑๔ บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  -ไม่มี-   
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป  -ไม่มี-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

* 

นางกมลวรรณ  ยีสุ่่นศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล   กลุ่มอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักใน
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 

4.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
4.3 เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

5. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  

5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3 ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ สพฐ. ก าหนด จ านวน ๒ รอบ ได้แก่ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาตร ที่ ๔ 

5.2 ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองคก์ารที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคคลมคีวามพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ตา่ง ๆ 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา พ.ศ. 2560  
และการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560  ได้ทันตามก าหนดเวลาและสามารถรายงานได้ครบถ้วน 
7. งบประมาณโครงการ  6,500 บาท   เบิกจา่ยแล้ว  6,500 บาท คงเหลือ  -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  

1. มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการรายงานข้อมูล  และข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
2. ข้อจ ากัดในเร่ืองของระบบการรายงาน ค่อนข้างยุง่ยากและมีขั้นตอนที่ละเอียด 

9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   
จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการเขียนรายงานตามตัวชี้วัด ให้ตรงประเด็นตามแบบติดตามและประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

ภำพกิจกรรมโครงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ  
* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรกำรประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำอำวุโส ประจ ำปี 2563 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนิทรา  อุ่นทรัพย์/ นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร   กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๔.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
 ๔.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 ๔.3 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ๔.4 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส (เกษียณอายุราชการ)  
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมำณ  
  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการและลูกจ้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา จ านวน  300  คน 

เชิงคุณภำพ 
 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

๖. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 ๖.1 เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
 ๖.2 เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 ๖.3 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ๖.4 แสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส (เกษียณอายุราชการ) 
7. งบประมาณโครงการ  ๒๖๕,๕๓๐  บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๒๖๕,๕๓๐  บาท คงเหลือ    -  บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี-  
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี-    

  นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้รายงาน 
 
1. โครงกำรประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สพป.อ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางไพฑูรย์  จิตใส   กลุ่มนโยบายและแผน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  

๔.๑ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔.๒ เพื่อรายงานรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดต้รงตามก าหนดเวลา  
4..3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานการตรวจราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้ตรงตามก าหนดเวลา 
๕. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
๕.1 ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที ่1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563   
๕.2 ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการ   
การตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

เชิงคุณภาพ 
๕.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา  การรับการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับการ
ตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 (นายสทุิน แก้วพนา) ลงพืน้ที่ตรวจราชการกรณีปกติ   
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน

คุณภาพ)  โรงเรียนวัดอบทม  อ าเภอวิเศษชัยชาญ เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2563 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)  โรงเรียนวัดตลาดใหม่  อ าเภอวิเศษชัยชาญ เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2563 
โดยมีผู้บริหารและคณะ สพป.อ่างทองร่วมรับการตรวจเยี่ยมการด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  

2. สพป.อ่างทอง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานการตรวจ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ครบและตรงตามก าหนดเวลา 
7. งบประมาณโครงการ  50,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว  25,215 บาท คงเหลือ  25,585 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค  -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป  -ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สพป.อ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้รายงาน 
 

1. โครงกำรแผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำตำมภำรกิจต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารีย์  บุญเสริม   กลุ่มนโยบายและแผน 
3. สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    นโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. วัตถุประสงค์โครงการ  

4.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และสภาพบริบทในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  

4.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
4.3 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ตามภารกิจต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 



๑๐๔ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
5. เป้าหมายโครงการ 

เชิงปริมาณ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีแผนพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ตามภารกิจต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เชิงคุณภาพ 

5.1 แผนพฒันาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามภารกิจต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ก าหนดทิศทางการพัฒนางานทีช่ัดเจนและครอบคลุม
ภารกิจที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับมอบหมาย 

5.2 ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสีย ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ตลอดจน
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามภารกิจต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
6. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัความส าเร็จ 
     บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ศึกษาข้อมูล บริบท และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ส านักงาน เพื่อก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพฒันาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
7. งบประมาณโครงการ  33,530 บาท เบิกจ่ายแล้ว  14,090 บาท คงเหลือ 19,440 บาท  
8. ปัญหา /อุปสรรค   -ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปตี่อไป   -ไม่มี- 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 
 
 

นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รายงาน 
 
 
**  นโยบายที่ 5 โครงการเสริมความตระหนักและส่งเสริมการจัดการขยะมลพิษทางอากาศ น้ าเสีย ความหลากหลาย

ทางชวีภาพและการลดใชพ้ลังงาน  งบประมาณ  20,000 บาท 
(กลุ่มนิเทศติดตามฯ   ไมไ่ด้ด าเนินการเนื่องจากติดข้อจ ากัดในช่วงระยะเวลาการใช้จา่ยงบประมาณ) 

** นโยบายที่ 6 โครงการการพฒันาความเป็นผู้น าทางการบริหาร (Leadership)การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  งบประมาณ  25,090 บาท  
(กลุ่มอ านวยการ   ยุตโิครงการและน าส่งเงนิคืน 25,090 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 แล้ว) 

 
 
 

    



๑๐๕ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 



๑๐๕ 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 

 

 ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 จากการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 12 เดือน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง    ด าเนินการโดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 
3,000,000.-บาท โดยจ าแนกเป็น 

 1. ส าหรับโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุ่ม ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน จ านวนเงิน 2,500,000.- บาท 

 2. ส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตั้งไว้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 500,000.- บาท ส าหรับจัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะจ้องด าเนินการระหว่างปี 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ซึ่งจากการด าเนินงานโครางการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียน อันเป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาของขาติต่อไป  

 ปัญหา อุปสรรค  
 จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 12 เดือน มีปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

 1. การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย 
ปัญหา ความต้องการในการบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อจ ากัดของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการค่อนข้างมาก เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แจ้ง
กรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณไม่มีช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่ชัดเจน ทยอยการ
จัดสรรหลายครั้ง ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องคาดคะเน ประมาณการ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง 

 2. ด้านคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากขาดอัตราก าลังครู ขาดทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ และการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้านจ านวนนักเรียนและงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุน 



๑๐๖ 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 3. การก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจังและไม่น าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

 4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงประเด็นในการน าเสนอเป็นสารสนเทศ การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ผู้
ปฏิบัติเมื่อด าเนินการแล้วไม่ได้สรุปผล หรือรายงานผลตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดนโยบายกรอบวงเงินงบประมาณ 
ที่ชัดเจนและจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้าง
ความตระหนักให้กับบุคลากรให้ความส าคัญกับการน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน 
โดยเน้นให้ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการท างานที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง   
จะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 4. ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 5. พัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบและสมบูรณ์มากขึ้น จัดกิจกรรม        
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 6. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานทุกภารกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ    
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางและ
เป้าหมายที่ก าหนด และทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ที ่ 466/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  รอบ ๑๒ เดือน 

...................................... 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือใช้ในการบริหารงานและ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และสนองนโยบายตามขอบเขตภารกิจการด าเนินงาน และเพ่ือเป็นการ
เร่งรัด ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อน าผลการประเมินเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ จึงก าหนดการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน รอบ  ๑๒ เดือน โดย
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  อาศัยอ านาจตามความ      
ในมาตรา 37 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ  ๑๒ เดือน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ขอบข่ายในการด าเนินการจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง       ประธานคณะกรรมการ 
2. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง      รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง   กรรมการ 
4. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง   กรรมการ 
4. นางมานพ  มณีโชติ  ผู้อ านวยการก.อ านวยการ    กรรมการ 
5. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผู้อ านวยการก.บริหารงานบุคคล   กรรมการ 
6. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์ ผู้อ านวยการก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
7. นางชลธชิา  พงศ์ศรี  ผู้อ านวยการก.บริหารงานการเงินฯ   กรรมการ 

/8. นายโสรส... 
 



 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  
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8. นายโสรส  มั่นดี  ผู้อ านวยการก.นิเทศฯ    กรรมการ 
9. นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
10. นางนันทยา  โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
11. นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
12. นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
13. นางสาวอารีย์  บุญเสริม   ผู้อ านวยการก.นโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางไพฑูรย์  จิตใส   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะท างานจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน แผนงานและโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         
มีหน้าที ่ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ  ดังนี้  (1) รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ฉบับทบทวน)  (2) 
รายงานโครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงาน อ่ืนจัดสรรงบประมาณ         
ให้ด าเนินการโดยเฉพาะ  ประกอบด้วย 

(1) รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ฉบับทบทวน)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสริิ   ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
3. นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
4. นางสุณี  บุญเลิศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
5. นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง     หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน
3. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสริิ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
4. นางสาวรัฐพร  งามรุ่งโรจน์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
5. นางสาวบุบผา  เพ็งอาทิตย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
6. นาวสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
 

        /ยุทธศาสตร์ที่ 3 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  ผู้อ านวยการก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
3. นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
4. นางนันทยา  โสภณสรัญญา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
5. นางสาวบุบผา  เพ็งอาทิตย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
3.  นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 
4. นายณรงค์  สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง   คณะท างาน 
5. นางไพฑูรย์  จิตใส             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
6. นาวสาวจงกล  จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ   คณะท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
๑. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    คณะท างาน 
3. นายอ านาจ  เรืองรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ   คณะท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   ประกอบด้วย 
๑. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางมานพ  มณีโชติ     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   คณะท างาน 
3. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 
4. นายโสรส  มั่นดี   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ   คณะท างาน 
5. นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างาน 
6. นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
7. นางสมคิด  ชีระภากร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
8. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชือ้  ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
9. นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
10. นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
11. นางสาวสุภา  พงษ์หวั่น  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ คณะท างาน 

/12. นางสาวสุประวีณ์ ... 



 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

-4- 

12. นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
13. นางสุณี  บุญเลิศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
14. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างาน 
15. นายอ านาจ  เรืองรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  คณะท างาน 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๑. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะท างาน 
(2) รายงานโครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอ่ืนจัดสรร

งบประมาณให้ด าเนินการโดยเฉพาะ  ประกอบด้วย 
1. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง  รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  ผู้อ านวยการก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
4. นายโสรส  มั่นดี   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ   คณะท างาน 
5. นางมานพ  มณีโชติ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คณะท างาน 
6. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะท างาน 
7. นายณรงค์  สังข์สอาด  ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
8. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสริิ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
9. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชือ้  ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
10. นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
11. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล  ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง  คณะท างาน 
12. นางสาวรัฐพร  งามรุ่งโรจน์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน 
13. นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  คณะท างาน
14. นางสุณี  บุญเลิศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
15. นางสาวอนุสสรา  จันทนะ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  คณะท างาน 

๓. คณะกรรมการสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   มีหน้าที่ จัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานตามปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

๑. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง      ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
3. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
4. นางอรุณโรจน์  ปลัดขุนทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
5. นางสาวอารีย์  บุญเสริม   ผู้อ านวยการก.นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/4. คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  รอบ ๑๒ เดือน   มีหนา้ที่ จัดท ารูปเล่ม
รายงานผลการด าเนินงานฯ  ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ออกแบบปกและรูปเล่มรายงานให้เหมาะสมสวยงาม  ประกอบด้วย 

๑. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง      ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อ านวยการก.นโยบายและแผน      รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
4. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
5. นายอ านาจ  เรืองรักษ์       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ        กรรมการ  
6. นางไพฑูรย์  จิตใส           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานกุาร 
7. นางอรุณโรจน์  ปลัดขุนทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการและคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ให้บังเกิดผลดีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12  เดือน  

 
คณะท างานจัดท าเอกสาร 

 
 

 

ที่ปรึกษา 
 นายมงคล  รุ่งสว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นางเฉลยีว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นายสชุาติ  ทองมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

 
 
คณะท างานจัดท าเอกสาร 

นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายจิรภัทร  กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

ออกแบบปก 
          นายอ านาจ  เรืองรักษ์                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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