รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนสวนเชื่อมและสงตอนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ไปสูสถานศึกษาเพื่อพัฒ นาตัวผูเ รียนใหเ กิดคุณภาพ
ตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาล และสังคมมุงหวัง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรวมกันผลักดันและดําเนินงานจนเปนผลสําเร็จและมุงหวังที่จะใหเกิด
ประโยชนในการนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดให
ความรวมมือเปนอยางดี ทําใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน เสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ คงเปนประโยชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป

(นายมโน ชุนดี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
- สภาพทั่วไป
- ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
- ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการศึกษา

๑
๑
๒
๔

สวนที่ ๒

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ดานคุณภาพการศึกษา
- ดานการบริหารงบประมาณ
- ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๙
๙
๑๑
๑๒

สวนที่ ๓

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
- พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
- นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
- นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- คานิยมหลักขององคกร
- เปาประสงค
- แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
- จุดเนนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๔
๑๔
๑๖
๑๙
๒๓
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๓๒

สวนที่ ๔

ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๖
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓๖
ประถมศึกษาอางทองประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
๑๑๓

ภาคผนวก

- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ ๑๑๕
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานกงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ สถานที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตั้งอยูบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง ถนนเทศบาล ๔
ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง มีพื้นทีร่ บั ผิดชอบ ๗ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก และอําเภอแสวงหา
๑.๒ พื้นที่รบั ผิดชอบและอาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชางจังหวัดสิงหบุรี
ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

จั ง หวั ด สิ งห์ บุ รี

แสวงหา
จั ง หวั ด ลพ บุ รี

โพธิ ทอง

จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี

สามโก้

ไชโย
เมือ ง

วิเ ศษชัย ชาญ
N
w


s

ป่ า โมก
E

จั ง หวั ด พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา

พื นที ทั งหมดประมาณ
968.372 ตารางกิ โ ลเมตร
หรื อ 605,232.5 ไร่

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิม่ เติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓ มาตรา ๓๗ ในแตละเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาทีใ่ นการกํากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษาประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตนทั้งนี้ตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงมาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับ
สถานศึกษา
๓. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
๑. จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
๒. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับตรวจสอบติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้ง บุคคลและองคกรชุม ชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดําเนินงานและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๐.ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑๑.ประสานการปฏิบัตริ าชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารเรื่องการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ๓ และขอ ๔ เพื่อใหสอดคลอง
กั บ ภารกิ จ และการกระจายอํ า นาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปลี่ยนมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบงสวนราชการ
ตามการโครงสร า งบริ ห ารงานโดยองค ค ณะบุ ค คลประกอบด ว ย คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและคณะอนุกรรมการศึก ษาธิการจังหวัด
อางทอง มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง (กศจ.)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ (กตปน.)

ผูอํานวยการ
สพป.อางทอง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง (อกศจ.)
หนวยตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ
สพป.อางทอง
กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนโยบายและแผน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

กลุมบริหารงานการเงินฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด
กลุมโรงเรียน
กลุมเครือขาย

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๗ อําเภอ โดย
กําหนดโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงออกเปนกลุมโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุมโรงเรียนและ ๓ กลุมเครือขายดังนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กลุมโรงเรียน 14 กลุม กลุมเครือขาย 3 กลุม
กลุมเมืองทองสัมพันธ(๑๒ โรงเรียน)

เครือขายกลุมปฐมวัย

กลุมศูนยเจาพระยา(๑๐ โรงเรียน)

เครือขายกลุมประถมศึกษา

กลุมไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน)

เครือขายกลุมมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมเกษไชโย(๖ โรงเรียน)
กลุมปาโมก(๑๐ โรงเรียน)
กลุมจินดามณี(๙ โรงเรียน)
กลุมพระตําหนัก(๑๒ โรงเรียน)
กลุมขุนอินท(๑๒ โรงเรียน)
กลุมพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน)
กลุมดอกแกว(๗ โรงเรียน)
กลุมวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน)
กลุมแสวงหาพัฒนา(๙ โรงเรียน)
กลุมบานนายแทน(๑๑ โรงเรียน)
กลุมสามโก(๑๐ โรงเรียน)

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการศึกษา
๓.๑ เขตพื้นที่บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗ อําเภอ ดังรายละเอียดตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑ แสดงเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
อําเภอ

พื้นที่(ตร.กม.)

จํานวน

ตําบล
เมืองอางทอง ๑๐๒.๘๔๖
๑๔
ไชโย
๗๒.๓๒๖
๙
ปาโมก
๘๐.๘๕๔
๘
โพธิ์ทอง
๒๑๙.๔๑๔
๑๕
วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒
๑๕
สามโก
๘๖.๘๘๙
๕
แสวงหา
๑๘๑.๓๔๑
๗
รวม
๙๖๘.๓๗๒
๗๓
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง , ๒๕๖๐

หมูบาน
๘๑
๕๑
๔๗
๑๑๐
๑๒๖
๓๗
๖๑
๕๑๓

จํานวนเทศบาล/อบต.
ท.เมือง
ทต.
๑
๒
๒
๑
๕
๗
๑
๒
๑
๒๐

อบต.
๘
๓
๖
๙
๙
๒
๖
๔๓

แผนที่เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนประชากรในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จํานวนประชากรแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
อําเภอเมืองอางทอง
๒๖,๙๘๑
๒๙,๕๗๗
อําเภอไชโย
๑๐,๙๙๐
๑๑,๙๐๕
อําเภอปาโมก
๑๓,๖๔๖
๑๔,๗๙๒
อําเภอโพธิ์ทอง
๒๕,๗๐๑
๒๘,๑๔๐
อําเภอวิเศษชัยชาญ
๓๑,๙๐๒
๓๔,๕๘๖
อําเภอสามโก
๙,๒๐๘
๑๐,๑๑๘
อําเภอแสวงหา
๑๖,๙๘๕
๑๗,๘๗๓
รวม
๑๓๕,๔๑๓
๑๔๖,๙๙๑
ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ )
๓.๒ ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
อําเภอ/เทศบาล

รวม
๕๖,๕๕๘
๒๒,๘๙๕
๒๘,๔๓๘
๕๓,๘๔๑
๖๖,๔๘๘
๑๙,๓๒๖
๓๔,๘๕๘
๒๘๒,๔๐๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๔๔๐ คน นักเรียน ๒๐,๗๘๓ คน ดังรายละเอียด
ตารางที่ ๓-๗
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนและอําเภอ

๑๖
๔
๑

๑๐
๓
๒

๗
๒
๑

๒๓
๖
๓

แสวงหา

๖๔.๘๓
๒๓.๔๕
๘.๒๗
๑.๓๘
๐.๖๙
๐.๖๙
๐.๖๙
๑๐๐

สามโก

โพธิ์ทอง

๙๔
๓๔
๑๒
๒
๑
๑
๑
๑๔๕

วิเศษชัยชาญ

คิดเปน
รอยละ

ปาโมก

ขนาดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐คน)
ขนาดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน)
ขนาดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน)
ขนาดที่ ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙คน)
ขนาดที่ ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน)
ขนาดที่ ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน)
ขนาดที่ ๗ (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป)
รวม

จํานวน
รวม

ไชโย

ขนาดโรงเรียน

เมืองอางทอง

อําเภอ

๒๓
๙
๒

๗
๒
๑

๘
๘
๒
๒

๑๐

๒๐

๑
๑
๑
๒๒

๑๕

๑๐

๓๓

๓๕

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางที่ ๔ แสดงอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน จําแนกตามระดับชั้นและอําเภอ
ระดับชั้น
ประถมศึกษา

๑๗๘
๙๐
๕๙
๒๐๘
๒๓๓
๖๐
๑๒๐
๙๔๘

๑ : ๒๑
๑ : ๑๓
๑ : ๑๓
๑ : ๑๓
๑ : ๑๕
๑ : ๑๓
๑ : ๑๕
๑ : ๑๕

หองเรียน : นักเรียน

๓,๗๕๗
๑,๑๔๑
๗๓๙
๒,๖๐๖
๓,๕๙๕
๘๐๑
๑,๘๔๓
๑๔,๔๘๒

หองเรียน

๑ : ๑๙
๑ : ๑๑
๑ : ๑๐
๑ : ๑๐
๑ : ๑๒
๑ : ๑๒
๑ : ๑๔
๑ : ๑๓

นักเรียน

หองเรียน : นักเรียน

๑,๑๗๗ ๖๒
๓๔๕ ๓๒
๒๐๘ ๒๑
๗๗๕ ๗๖
๑,๐๔๙ ๘๔
๒๕๗ ๒๑
๖๓๕ ๔๔
๔,๔๔๖ ๓๔๐

หองเรียน

เมืองอางทอง
ไชโย
ปาโมก
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชาญ
สามโก
แสวงหา
รวมเฉลี่ย

นักเรียน

นักเรียน

หองเรียน

อําเภอ

มัธยมศึกษาตอนตน

หองเรียน : นักเรียน

กอนประถมศึกษา

๑๘๙ ๑๒ ๑ : ๑๖
๒๒๘ ๑๒ ๑ : ๑๙
๑๔๕
๙ ๑ : ๑๖
๔๔๘ ๓๐ ๑ : ๑๕
๒๗๒ ๒๑ ๑ : ๑๓
๑๐๔
๖ ๑ : ๑๗
๔๖๙ ๒๗ ๑ : ๑๗
๑,๘๕๕ ๑๑๗ ๑ : ๑๖

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนขาราชการครู จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
ครูผูชวย
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๔
รวม

ผอ.สพป.

-

รอง ผอ.
สพป.

๑
๓
๔

ศึกษานิเทศก

๑
๖
๑
๘

ผอ.รร.

๑๗
๑๐๓
๑
๑๒๑

รอง
ผอ.รร.

๔
๔

ครู

รวม

๑๓๕
๒๐๑
๑๒๒
๕๑๙
๑
๙๗๘

๑๓๕
๒๐๑
๑๔๐
๖๓๓
๖
๑,๑๑๕

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา

๘
๙
๔
๑๒
๑๖
๕
๑๐
๖๔
๑๕๕

ลูกจางประจํา

๖
๓
๑
๗
๗
๔
๑
๒๙

ธุรการโรงเรียน

๕
๔
๔
๙
๖
๓
๖
๓๗

นักการฯ

๒๑๑
๒
๘๔
๒
๖๒
๓
๑๘๓
๘
๒๑๙
๗
๖๖
๒
๑๔๘
๕
๙๗๓
๒๙
๑,๑๖๔

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

๒๐
๑๔
๗
๒๘
๒๙
๑๐
๑๗
๑๒๕

อัตราจาง

รวม

ครูผูสอน

เมือง
ไชโย
ปาโมก
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชาญ
สามโก
แสวงหา

ผูบริหาร

อําเภอ

พนักงานราชการ

ครู

จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา
อัตราจาง
รวมทั้งสิ้น

๙
๗
๔
๑๔
๑๖
๔
๘
๖๒

๑๐
๙
๕
๑๘
๑๕
๒
๗
๖๖
๖๖

๒๗๑
๑๓๒
๙๐
๒๗๙
๓๑๕
๙๖
๒๐๒
๑,๓๘๕
๑,๓๘๕

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตารางที่ ๗ แสดงจํานวนบุคลากรใน สพป.อางทอง
รายการ
ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมนิเทศติดตามฯ
หนวยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

บุคลากร
บุคลากร
ลูกจาง
ตาม ม.๓๘(๑)
ตาม ม.๓๘(๒) ประจํา
ม.๓๘ ข(๓,๔)
๔
๕
๖
๗
๘
๖
-

รวม

ต่ํากวา
ป.ตรี

ป. ป.
ตรี โท

๔
๑๑
๗
๘
๖

๓
๑
๑

๘
๓
๔
๔

ป.
เอก

รวม
ทั้งสิ้น

๑
๓
๔
๑

๓
-

๔
๑๑
๗
๘
๖

-

๗

-

๗

-

๖

๑

-

๗

๘
๑๒

๓
๑
๓๗

๖

๑๑
๑
๕๕

๑
๖

๒
๒๗

๗
๑
๑๘

๑
๔

๑๑
๑
๕๕

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๒
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการตามนโยบายจุดเนน
และกลยุทธ สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชแผนปฏิบัติการประจําป
เปนแนวทาง เนนการบริหารงานแบบองครวมทุกภาคสวนมีสวนรวมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการให
บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

๑. ดานคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปการศึกษา ๒๕๕๘–
๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ปการศึกษา ๒๕๕๘
กลุมสาระ
การเรียนรู

ความ
สามารถ

ปการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับ สพป. ระดับ ระดับ สพป.
ประเทศ อางทอง ประเทศ สพฐ. อางทอง

ความตาง
ความตาง ปการศึกษา
สพฐ. /สพป. ๒๕๕๘/๒๕๕๙
อางทอง ระดับ สพป.
+๔.๒๕
+๒.๙๓
+๑.๙๑
-๓.๗๑
+๓.๖๙
+๓.๒๕
+๓.๒๙
+๐.๘๓

ภาษาไทย ดานภาษา ๔๖.๖๔ ๕๑.๖๑ ๕๑.๐๐ ๕๐.๒๙ ๕๔.๕๔
คณิตศาสตร ดานคํานวณ ๔๐.๗๑ ๔๒.๙๗ ๓๖.๙๙ ๓๗.๓๕ ๓๙.๒๖
วิทยาศาสตร ดานเหตุผล ๔๘.๕๖ ๕๓.๐๖ ๕๓.๓๘ ๕๒.๖๒ ๕๖.๓๑
รวมเฉลี่ย
๔๕.๓๐ ๔๙.๒๑ ๔๗.๑๓ ๔๖.๗๕ ๕๐.๐๔
ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง
สรุป ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในภาพรวมและรายกลุมสาระ
สูงกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมือ่ เปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา สูงขึ้น ๒ กลุม สาระคือ
ภาษาไทย(ดานภาษา) และวิทยาศาสตร(ดานเหตุผล)

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา
๒๕๕๘–๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จําแนกรายกลุม สาระการเรียนรู
ปการศึกษา ๒๕๕๘
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวมเฉลี่ย

ปการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

๔๘.๓๙
๔๗.๖๔
๓๖.๖๑
๔๑.๗๖
๔๑.๕๕
๔๓.๑๙

๔๙.๑๗
๔๘.๓๒
๓๘.๑๗
๔๒.๙๙
๔๑.๘๖
๔๔.๑๐

๕๒.๙๘
๔๖.๖๘
๓๔๕๙
๔๐.๔๗
๔๑.๒๒
๔๓.๑๙

๕๑.๘๘
๔๕.๐๘
๓๑.๑๑
๓๘.๗๖
๔๐.๒๗
๔๑.๔๒

๕๒.๖๙
๔๕.๓๖
๓๒.๐๑
๔๐.๑๘
๔๑.๑๐
๔๒.๒๗

ความตาง
ความตาง ปการศึกษา
สพฐ. /สพป. ๒๕๕๘/๒๕๕๙
อางทอง ระดับ สพป.
+๐.๘๑
+๓.๕๒
+๐.๒๘
-๒.๙๖
+๐.๙๐
-๖.๑๖
+๑.๔๒
-๒.๘๑
+๐.๘๓
-๐.๗๖
+๐.๘๕
-๑.๘๓

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง
สรุป - คาเฉลี่ยรอยละชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ ของ สพฐ.
จํานวน ๕ กลุมสาระการเรียนรู
ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา
๒๕๕๘–๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ปการศึกษา ๒๕๕๘
กลุมสาระ
การเรียนรู

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ความตาง
ความตาง ปการศึกษา
สพฐ. /สพป. ๒๕๕๘/๒๕๕๙
อางทอง ระดับ สพป.
+๐.๒๐
+๒.๓๒
-๐.๖๘
+๒.๒๗
-๐.๒๒
+๑.๓๔
-๐.๔๐
-๓.๘๓
+๐.๑๐
-๒.๖๑
-๐.๒๐
-๐.๑๐

ภาษาไทย
๔๒.๘๙ ๔๑.๐๔ ๔๖.๓๖ ๔๓.๑๖ ๔๓.๓๖
สังคมศึกษาฯ
๔๖.๔๒ ๔๒.๔๑ ๔๙.๐๐ ๔๕.๓๖ ๔๔.๖๘
ภาษาอังกฤษ
๓๐.๑๖ ๒๕.๙๔ ๓๑.๘๐ ๒๗.๕๐ ๒๗.๒๘
คณิตศาสตร
๓๒.๔๒ ๒๘.๐๒ ๒๙.๓๑ ๒๔.๕๙ ๒๔.๑๙
วิทยาศาสตร
๓๗.๘๘ ๓๕.๓๕ ๓๔.๙๙ ๓๒.๖๔ ๓๒.๗๔
รวมเฉลี่ย
๓๗.๙๕ ๓๔.๕๕ ๓๘.๒๙ ๓๔.๖๕ ๓๔.๔๕
ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง
สรุป ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในภาพรวมและรายกลุม สาระ
ยังนอยกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา สูงขึ้น ๓ กลุมสาระ
คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ดานการบริหารงบประมาณ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาในสัง กัด
ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๑ แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ

งบประมาณ
งบบุคลากร
๗,๐๑๑,๗๒๐
งบดําเนินงาน
๒๗,๗๖๖,๘๗๙
งบลงทุน
๔๒,๑๑๙,๘๐๐
งบเงินอุดหนุน
๑,๘๘๙,๒๙๒
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
๗๘,๗๘๗,๖๙๑
ที่มา : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

งบประมาณที่ไดรบั จัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เงินอุดหนุน
๑,๘๘๙,๒๙๒

รายจายอื่น -

งบบุคลากร
๗,๐๑๑,๗๒๐

งบลงทุน
๔๒,๑๑๙,๘๐๐

งบดําเนินงาน

๒๗,๗๖๖,๘๗๙
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

งบลงทุน

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓.๑ ผลการประเมิน การติด ตามและประเมิน ผลการบริห ารและจัด การของสํา นัก งานเขตพื้น ที่

การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๗) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา (พ.ศ. ๒๕๕๗)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการติดตามและประเมินผลของสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนที่ไดรับ

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ ๓ การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ ๔ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารงานดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ ๒ การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ ๓ การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ ๔ การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสูก ารปฏิบัติ
มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จ
และเปนแบบอยางได
ตัวบงชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗.๙๑
๔๑.๗๒
๕๒.๑๕
-

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
-

๔๕.๗๐

ดีเยี่ยม

๒๘.๕๐
๓๗.๕๐
๓๗.๕๐
๓๗.๕๐
๓๐.๐๐
๒๒.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
พอใช

๒๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ปรับปรุง
ปรับปรุง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนที่ไดรับ

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวบงชี้ที่ ๖ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประชากรวัยเรียนไดรบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทาเทียมกันและสงเสริมการศึกษาตอไปใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ ๘ ความพึงพอใจของผูร ับบริการและผูมสี วนไดเสีย

๒๐.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐

ปรับปรุง
ปรับปรุง

๒๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๗๘.๔๑

ดีมาก

คะแนนรวม
ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

๓.๒ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(KPI Report System : KRS) และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan Report System : ARS)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโดยการติดตามและประเมินผลของกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร(กพร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการ (KRS)
ตัวชี้วัด
มิติภายใน (Internal Management)
มิติภายนอก (External Impacts)
คะแนนเฉลี่ยรวม
การปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัตริ าชการ (ARS)
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ รียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธที่ ๒ ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
ครอบคลุมผูเ รียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวม
ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

คะแนนเฉลี่ย
๔.๔๘๕๗๑
๔.๒๒๑๖๒
๔.๒๘๒๘๓
คะแนนเฉลี่ย
๔.๒๕๘๐๑
๔.๖๑๗๐๗
๔.๔๒๘๕๗
๔.๕๐๓๙๗
๔.๔๓๕๙๔

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ตามที่ไดมีการประชุมรวมองคมนตรี ๓ ทาน กับผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย พลเอก
สุรยุทธ จุลานนท ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ไดนอมนํา
พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ รัชกาลที่ ๑๐ เรื่อง การศึกษา มาแจงใหผบู ริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการทราบเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม สพฐ. ๑ อาคาร ๔
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น สรุปไดดังนี้
พระบรมราโชวาท/ พระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ ๙
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕
“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคน เปน
สําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเปนเครื่องกําหนดของชาติในวันขางหนา”
ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจัก
อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และในฐานะที่จะ
เปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม การสอน คือการ
ใหความรูแกผเู รียน สวนการอบรม เปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอใหทานทั้งหลาย
จงอยาสอนเพียงอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
ความรูกับคุณธรรมจะตองเปนเรื่องเดียวกัน
“ใหมีความวิตกไปวา เด็กชั้นหลังจะหางเหินจากศาสนาเลยกลายเปนคนไมมีธรรมในใจมากขึ้น
คนที่ไมมีธรรมเปนเครื่องดําเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถารูนอยก็โกงไมใครคลอง ฤาโกงไมสนิท
ถารูมากก็โกงคลองขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดใหรูอานอักขรวิธี ไมเปนเครื่องฝกหัดใหคนดีแลคนชั่ว
เปนแตไดวิธีสําหรับจะเรียนความดีความชั่วไดคลองขึ้น”
(พระราชหัตถเลขา ลนเกลา ร.๕ พ.ศ. ๒๔๔๑)
พระราชกระแสรับสัง่ ดานการศึกษา ของรัชกาลที่ ๙
๑. นักเรียน
๑.๑ “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง ใชสอน
ใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย. ๕๕)
๑.๒ “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียนชั้นตน
ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย. ๕๕)

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๓ “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้น จะไดมีความ
สามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรู และประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค. ๕๕)
๑.๔ “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๕๕)
๒. ครู
๒.๑ “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่งคือ การขาดครู เพราะจํานวนไมพอ
และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็ก ใหไดผลตามที่
ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริงคือ มีความรัก ความเมตตาตอเด็ก
ควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยาย ไปยายมา” (๑๑ มิ.ย. ๕๕)
๒.๒ “ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐ – ๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง (๖ มิ.ย. ๕๕)
๒.๓ “ปญหาปจจุบนั คือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบ ริหาร เพื่อใหไดตําแหนง
และเงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบ ไม
ยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
สวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมีReward” (๕ ก.ค. ๕๕)
๒.๔ “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรู
ทั้งหมด วิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค. ๕๕)
หนาที่
พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก. พระเจาอยูห ัวทรงยึดมั่นในหนาที่
ข. หนาที่ของพระเจาอยูหัว
๑. ในฐานะพระเจาแผนดิน ตองดูแลราษฎร
๒. ในฐานะทรงเปนพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา (วารสารมูลนิธิชัย
พัฒนา, ธ.ค. ๒๕๕๗).
พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ดานการศึกษา
การศึกษาตองมุง สรางพื้นฐานใหแกผูเรียน
๑. ทัศนคติที่ถูกตอง
๒. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มนั่ คงเขมแข็ง
๓. มีอาชีพ – มีงานทํา
พระราชกระแสของสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ดานการศึกษา ในภาพรวม
๑. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การสรางคนดี
๒. การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกเด็ก ทัศนคติที่ถูกตอง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา ฯลฯ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เนนการสรางทัศนคติ (Attitude)
๔. การศึกษาในภาพรวมทําอยางไรใหเยาวชนมีความสนใจและเขาใจเรื่องของสถาบันและ
ประวัติศาสตร

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได
กําหนดนโยบายไว ๑๑ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ
และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติโดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึง
ถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ
เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริสงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงาน
ทั้งหลาย ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
โดยเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึงและ
พัฒนามาใชตามแนวทาง กัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
กอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรมการคาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม การเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติการสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไข
ปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นทีช่ ายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ
การคามนุษยการกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและ อาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ
เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ
สรางความเชื่อมัน่ ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
กอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล ในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวาง ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเ พือ่ สรางสัมมาชีพในพืน้ ที่ ลดความเหลือ่ มล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสม
กับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการ ระบบการกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามศักยภาพและความพรอม
โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู และทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยง
กับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูแ ละคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเ รียนทัง้ ในดานความรูท ักษะ
การใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองดีโดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือ่ งมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูด วยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรู
กับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถ ไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะและน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แรกสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะ มูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะในพื้นทีว่ ิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดทีส่ ามารถจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการสวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมทีส่ รางขึ้นอยางถูกตองตาม มาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวน
จากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจาก
การรั่วไหล และการเกิดอุบตั ิเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัดยกเลิก หรือ
แกไขกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต
เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจางการอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
ดวยราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตัง้ ใหนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการทัง้ สองทาน พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศและหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ
๑. นอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลือ่ นงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค ทานถือเปนพรอันสูงสุด
และมอบเปนนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้
๑) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสําคัญวา (๑) “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผเู รียนใน ๒ ดาน คือ สงเสริมให นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกตอง (๒) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยทีม่ ั่นคงเขมแข็งอาทิการสราง บุคลิกและอุปนิสัยที่
ดีงาม (Character Education)”
๒) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา
(๑) นักเรียน
“ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง มิใชสอน
ใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

“ครูไมจําเปนตองมีความรูท างเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีให นักเรียนชั้นตน
ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีเด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้นจะไดมีความสามัคคี
รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน”(๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕)
(๒) ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่งคือการขาดครูเพราะจํานวน ไมพอ
และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผล ตามที่ตองการ
จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครูตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูก จิตสํานึกโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทาง วิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน
ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูทแี่ ทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็กควรเปนครูทองที่
เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยายไปยายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ตองปรับปรุงครูครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปก็ตองเรียนใหมตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธเขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได ตําแหนงและ
เงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบไมยุติธรรม
เราตองเปลีย่ นระเบียบตรงจุดนี้การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดีซึ่งสวนมากคือ
มีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน ตองการรูทั้งหมด
วิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้นจะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
๒. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา ที่จะดําเนินการ ๖ ดาน คือ
(๑) ความมั่นคง
(๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๒) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
๓) กระทรวงศึกษาธิการตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
๔) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม
๔. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
๑) ดานความมั่นคง
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อน โดยใชรูปแบบ
Active Learning
๒) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๒.๑) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
๒.๑.๑) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง
๒.๑.๒) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม โดย Boot
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิหลักสูตร ภาษาอังกฤษระยะสัน้
Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
๒.๑.๓) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป ๒๕๖๐ จะดําเนินการ
เปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
๓.๑) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๓.๑.๑) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้นอนุบาล ๑
ถึงระดับชั้นอนุบาล ๒ (เด็กอายุ ๔ - ๕ ป)
๒) หนวยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก (เด็กอายุ ๓ ป)
๓.๑.๒) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๑) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็ก เยาวชน และตอยอด
การสรางความดีซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
๒) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
๓.๑.๓) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการ
๑) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม ๓ วิชาซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา ภูมิศาสตร ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน ชวยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
๓) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการ ปรับปรุงหองสมุด
๔) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูเ ปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ รองรับผลการทดสอบ PISA
และ STEM Education
๓.๑.๔) การวัดและประเมินผล
๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น
๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนผูป ระเมินสําหรับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดําเนินการในรูป คณะทํางาน
ออกขอสอบ

๓.๒) การผลิต พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑) การสรรหาครู
๑) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบ
การสรรหาการบรรจุแตงตั้งการติดตาม พรอมการพัฒนา)
๒) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
๓.๒.๒) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
๓.๒.๓) การพัฒนาครูการอบรมครู
๑) หลักสูตรในการอบรมครูใหมคี วามเชื่อมโยงกับการไดรบั วิทยฐานะ และการไดรับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ
๒) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร ทางการศึกษา
ไดแกสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๔) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.๑) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่ตองการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
๔.๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ดานสื่อและองคความรูรวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจทิ ัลอยางสรางสรรคและรูเ ทาทัน
การเปลี่ยนแปลง
๔.๓) จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทาเทียมใน
การใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
๕) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตรู กระบวนการเรียนการสอน
การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจดการ
๖.๑) เรื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสอดคลองกับยุคปจจุบัน
๖.๒) ปรับโครงสรางการบริหารราชการทัง้ ภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ปรับปรุงภารกิจงาน
ของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้าํ ซอนในการทํางานและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสํานักงาน
ศึกษาธิการภาคและ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๕. การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใน ๖ ดาน ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
๑. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๓ เสริมสรางความรูค วามเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง
๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พเิ ศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓.๔ เขตพื้นที่ชายแดน
๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
๒.๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
ทั้งในและนอกหองเรียน
๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๒.๘ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education)
, หลักสูตรระยะสั้น
๒.๙ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเ รียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูม ีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนือ่ งและเปนรูปธรรม
๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
๓.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ
๓.๓ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพฒ
ั นาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนน
ใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๑.๓ การเรียนรูผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบทีเ่ ชื่อมโยงกับการเลือ่ นวิทยฐานะ
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตงตัง้ การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
๒.๑ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่
ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ,
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
สื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพือ่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๑.๔ สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนที่
ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๑.๖ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒.๑ สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาโดยใชพื้นทีเ่ ปนฐาน (Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน
๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค
๒.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
๒.๔ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกรในการจัดการศึกษา โดยมี
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และจุดเนน
นโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
บนพื้นฐานของความเปนไทย”

พันธกิจ (Mission)
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัด
การศึกษา และเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา

คานิยมหลักขององคกร (Core Value)
“ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”

เปาประสงค (Goals)
๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และมีความ
รับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

แนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบัตปิ ระจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวทางการดําเนินงาน
๑. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๒. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. เสริมสรางความรูความเขาใจทีถ่ ูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางยั่งยืน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
กลยุทธที่ ๒ ปลูกฝงผูเ รียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม
๒. เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใ หสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๒. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา
และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๓. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
๔. สงเสริมการจัดการเรียนรูท ี่ใหผูเรียนไดเรียนรูผา นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนน
ทักษะกระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุม สาระการเรียนรู ทั้ง
ในและนอกหองเรียน
๕. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘. สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education)
, หลักสูตรระยะสั้น
๙. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๑๐. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย ไดแก ชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒-๖ อานคลอง เขียนคลอง เหมาะสมตามวัย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
๔. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๕. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต รอยละ
๕๐ ขึ้นไปในแตละกลุมสาระ มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาทีผ่ านมา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลัก
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๖. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๘. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๙. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
หองสมุดและแหลงเรียนรู
๑๐. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย ๑ หลักสูตร
๑๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
กลยุทธที่ ๓ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
๒. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓. สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
กลยุทธที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจยั ไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๒. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนให
มีการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๘๐ ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจยั และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทัง้ ระบบเชื่อมโยง
กับการเลือ่ นวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational personnel
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
๒. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั การพัฒนาจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ โดยเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การกําหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตรงความตองการ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. รอยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเ รียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินกั เรียน
๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
กลยุทธที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไมอยูใน
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน
๒. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน การพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสงิ่ แวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๒. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการ
เรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย ๑ เครือขายขึ้นไป
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๔. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนที่ประสบ
ปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
๕. สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๖. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อการศึกษา
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๕. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
กลยุทธที่ ๒ สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Base Management : ABM) และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
๒. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สานักงานศึกษาธิการภาค
๓. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
๔. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย ๑ เครือขายขึ้นไป
๔. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสว นรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
๒. ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับสงเสริมสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลกับสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย

จุดเนนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๑. จุดเนนดานผูเรียน
๑.๑ ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
๑.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สัง คมและ
สติปญญา ที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข
๑.๑.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได
๑.๑.๓ ผูเรียนตัง้ แตชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ขึ้นไปทุกคนอานคลอง เขียนคลองเหมาะสมตามวัย
๑.๑.๔ ผูเรียนทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ และภาษา
เพื่อการสื่อสาร
๑.๑.๕ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานระดับชาติ (National
Test : NT) ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่
ผานมา และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๑.๑.๖ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๑.๑.๗ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ
ไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
๑.๑.๘ ผูเ รียนไดรบั การวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๑.๓ ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปน
รายบุคคล ไดแก ผูพิการ ผูดอ ยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สถานประกอบการ และศูนยการเรียน และผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล
และสถานศึกษา
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ที่ใช
ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่ทันสมัย
๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือจากภาค
สวนอื่นๆ
๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
และภาคสวนตางๆ จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๒.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
๒.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
๒.๘ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๒.๙ องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสว นไดสว นเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
๓. จุดเนนดานการบริหารจัดการ
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มุงเนนการมีสวนรวม ความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
๓.๒ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล
๓.๓ สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกัน
วางแผนพัฒนาการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM)
๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓.๖ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๓.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคล
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
๓.๙ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหผูมี
สวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรมาใชในการจัด
การศึกษา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย”

วิสัยทัศน
พันธกิจ

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา

คานิยมหลัก
ขององคกร

“ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”

เปาประสงค

๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ เต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
และมีความรับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

จุดเนน

ดานผูเรียน
๑. มีสมรรถนะสําคัญ
ตรงตามมาตรฐาน
๒.มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด
๓.มีความตองการ
พิเศษไดรบั การ
สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเปน
รายบุคคล

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคลและสถานศึกษา
๒. ไดรับการพัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิดรวมทั้งการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
๓.สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนั สมัย
๔.ไดรบั การนิเทศแบบกัลยาณมิตรจาก สพท. ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนหรือจากภาคสวนอื่นๆ
๕.สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของและภาคสวนตางๆ
จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning
Community : PLC)
๖.มีจติ วิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
๗.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
๘.ผูบ ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.องคกร องคคณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและ
ชุมชน

ดานการบริหารจัดการ
๑.สพท.และสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมีสวนรวม ความ
โปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
๒.สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรบั การแกไข ชวยเหลือ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล
๓.สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแหง ไดรบั การพัฒนาใหมีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษา
๔.สพท.และสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาโดย
ใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM)
๕.สพท.บริหารจัดการอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๖.สพท.และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัย
ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗.สพท.และสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๘.สพท.และสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงาน
ดีเดนเปนทีป่ ระจักษ
๙.สพท.และสถานศึกษา สงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา รับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑(๓๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๔
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๑ ดานความมั่นคง
นโยบาย สพฐ. ที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย*
๒๒,๖๐๐ กลุมอํานวยการ
นางมานพ มณีโชติ
๒ สงเสริมคุณธรรมและจิรยธรรม
๒๑,๐๐๐ นางสุนีย บุญเลิศ
(ทําบุญตักบาตรทุกวันอังคาร)
กลุมอํานวยการ
๓ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
๙,๕๐๐
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑*
น.ส.จีราภรณ รอดเชื้อ
๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมี
๕๕๖,๗๗๐ กลุม อํานวยการ
สวนรวมของบุคลากร สพป.อางทอง
นางมานพ มณีโชติ
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
๕ เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓๖,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การเขาคาย
นางดาวรุง บุญถนอม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จังหวัดอางทอง*
๖ เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๑๐๑,๔๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สังกัด สพป.อางทอง*
นางดาวรุง บุญถนอม
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
นโยบาย สพฐ. ที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน

กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๑๑ สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ๓๐,๐๐๐
จังหวัดอางทอง*
๑๖ คายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
๒๐,๐๐๐
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน*

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางธัญญรัตน ผลแกว
กลุมโรงเรียนไชโยบูรพา
นายอลงกต แกนคิรี

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่
โครงการ
งบประมาณ
๑๗ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
๒๐,๐๐๐
ปการศึกษา ๒๕๖๐*
๑๘ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
๒๐,๐๐๐
พื้นฐาน*
๑๙ พัฒนากระบวนการเรียนรูเ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
๑๐,๐๐๐
ทางการเรียน*
๒๐ แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับ
๓๙,๐๐๐
เยาวชน ครั้งที่ ๒๓ และครั้งที่ ๒๔*
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๒๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน*
๒๖๔,๔๐๐

ผูรับผิดชอบ
กลุมโรงเรียนพระตําหนัก
นายวีระชาติ มาลัย
กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
นายสามารถ คงสุข
กลุมโรงเรียนบานนายแทน
นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางประทีปโชติ มากสินธุ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางอรจิรา พุมพฤกษ

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
๒๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.อางทอง*
๔๖,๑๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
นางธมกร ธรณภวัต
๒๓ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงาน
๑๙๒,๐๕๐ กลุมบริหารงานบุคคล
ราชการทั่วไป ตําแหนงครูผสู อน*
นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
นโยบาย สพฐ. ที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
๒๔ พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
๑๔๑,๘๔๐ หนวยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันทพันแจง
๒๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ ๒๓๐,๐๐๐ กลุม นโยบายและแผน
และงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑*
นางสาวปราณี อยูสุข
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
๒๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม ๒๐๗,๕๘๐ กลุม อํานวยการ
บุคลากร สพป.อางทอง*
นางสาวกรวิภา แสงนาค

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. แผนงาน/โครงการที่ สพฐ. และหนวยงานอื่นจัดสรรใหดําเนินการโดยเฉพาะ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒๖ สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออก
๑๘,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลางคัน
งบ สพฐ. นางอรจิรา พุมพฤกษ
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
งบพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง (นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ)
๑ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นา
๑๔,๐๐๐ กลุมอํานวยการ
ทํางาน (กิจกรรม ๕ ส)
นางสาวกรวิภา แสงนาค
๒. จัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ สพป.อางทอง
๑๓๐,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
๓. การประชุมสรางความเขาใจ เรือ่ ง หลักสูตร
๕๐,๓๗๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๔. สานฝนวันเปดภาคเรียน
๒๔๗,๕๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
นางธมกร ธรณภวัต
๕. จัดขบวนพาเหรดและกองเชียรเพื่อสงเสริมการ
๗๐,๐๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
แขงขันกีฬาสานสัมพันธ สพป.อางทอง ครั้งที่ ๗
นางนันทยา โสภณสรัญญา
ปการศึกษา ๒๕๖๐
๖. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
๑๔,๔๑๐ กลุมบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษารักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
นางนันทยา โสภณสรัญญา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
๗. การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
๑๔๒,๘๓๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๘. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของ
๓๙,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สถานศึกษา
นายปรีชา แสงไข
๙. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน ๔๕,๐๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นางนิทรา อุนทรัพย
๑๐. สรางความรูความเขาใจการขอมีและเลื่อน
๕๓,๔๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม ว๒๑
นางธมกร ธรณภวัต
๑๑. โครงการคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายใน
๔,๐๐๐
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
หลวง”
นางธัญญรัตน ผลแกว

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่

โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่นจัดสรรใหดําเนินการ
๑ สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๓๕๐,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สยามบรมราชกุมารี
นางจารุณี ปานแดง
๒. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
๕๕,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
การสอน
นางจารุณี ปานแดง
๓. ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
๕๐๒,๒๖๖ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ประกันคุณภาพผูเรียน
นายโสรส มั่นดี
๔. การอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนทีเ่ ปนศูนยการ
๔๒,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
อบรมครูดวยระบบทางไกล บูรณาการสะเต็ม
นายณรงค สังขสอาด
ศึกษา ผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา CLTV
๕. สรางภูมิคมุ กัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพ
๔๐๒,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
นางดาวรุง บุญถนอม
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
นางมานพ มณีโชติ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อการอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและสืบทอดดานศิลปวัฒนธรรม
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการสืบสานวัฒ นธรรมประเพณีไทย
เพื่อเปนการสืบ ทอด อนุรักษป ระเพณีอันดีง ามของไทย เพื่อความเปนสิริม งคล สรางขวัญ กําลังใจใหแก
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในงานประเพณีวันขึ้นปใหม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยใหสบื ทอดตอไป
๒. เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณคาและสาระที่สําคัญ
ของประเพณีและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย
๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดประชุม บุคลากรสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทองตามโครงการสืบ สาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
๒. จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาอางทอง มีความรู ความเขาใจที่ถูก ตอง
เกี่ยวกับคุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณีและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย
๒. บุคลากรในสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอา งทอง ไดรวมกิจกรรมเพื่อความเปน
สิริมงคล และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร
งบประมาณ
จํานวน ๒๒,๖๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทองรวมกิจกรรมตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองอนุรักษและสืบทอด
ประเพณีตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใหคงอยูตลอดไป
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผลการดําเนินงาน
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสวนรวมจัดกิจกรรมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบทอดตอไป
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
คุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณีและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ทําบุญตักบาตรทุกวันอังคาร)
นางสุนีย บุญเลิศ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกเด็ก
และเยาวชนใหมี คุณ ลัก ษณะตามที่ห ลัก สูต รกํ าหนด และเปน ไปตามนโยบายของหน วยงานทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะการสง เสริม บุคลากรในองคก รใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒ นางานใหมี
คุณภาพ สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด และหนวยงานอื่น
ตลอดจนเปนการสงเสริมการสรางความปรองดอง สมานฉันท การสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสราง
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะตองรวมกันขับเคลื่อน
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป
วัตถุประสงคโครงการ
๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาจิตใจและยึดมัน่ ในความดี ตลอดจนรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
๒. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรวมกันทําบุญ
ตักบาตร ขาวสาร อาหารแหง ทุกวันอังคาร
๓. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรจากทุกระดับ นําหลักธรรม (ศีล ๕) ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และเปน
ตนแบบแกครูที่จะนําไปพัฒนานักเรียน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม ตอไป
เปาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดทุกคน รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ทุกวันอังคารเพื่อเปนสิริมงคลในการ
ดํารงชีวิต
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรในสังกัด จะประพฤติ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาและ
สามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
๒. บุคลากรสามารถนําหลักศีล ๕ ไปรวมขับเคลื่อนการสรางความปรองดอง สมานฉันท สรางความ
รักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ไดอยางมีคุณภาพ
งบประมาณ
จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รวมทําบุญตักบาตร
ขาวสาร อาหารแหงทุกวันอังคาร

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองประพฤติ ปฏิบัติตนได
ถูกตองเหมาะสม ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ผลการดําเนินงาน
๑. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รวมทําบุญตักบาตร
ขาวสาร อาหารแหงทุกวันอังคาร เพื่อเปนสิริมงคลและเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
๒. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดนําขอคิดในการฟง
ธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑

ผูร ับผิดชอบโครงการ
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
ตามที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได บูร ณาการความร ว มมือ กั บ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชั่น
และทําการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา เพื่อ
สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ปจจุบันรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
สุจ ริต โดยกําหนดใหผูบริห าร เจาหนาที่ ครูและบุคลากรทางการศึก ษาและในโรงเรียนสัง กัดสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ไดกําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตสุจริตนั้น
เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง “เขตสุจริต” จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อประเมินผูบริห าร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน
๒. เพื่อประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสีย
๓. เพื่อทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
“เขตสุจริต”
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ จํานวน ๕๐ คน ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน
๒. ประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จํานวน ๕๐ คน ในฐานะผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. ผูบริหาร เจาหนาที่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ จํานวน ๑๐๐ คน มีแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน “เขตสุจริต”
เชิงคุณภาพ
๑. ไดผลการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ไดผลการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย
๓. ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต”
งบประมาณ
จํานวน ๙,๕๐๐ บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเ กี่ยวของ จํานวน
๕๐ คน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จํานวน ๕๐ คน
ในฐานะผูรบั บริการหรือผูม ีสวนไดสวนเสีย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร เจาหนาที่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ จํานวน ๑๐๐ คน
ที่ไดรับการประเมินมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผลการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผลการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. รอยละ ๑๐๐ การมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต”
ผลการดําเนินงาน
๑. ไดรับทราบผลการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน
๒. ไดรับทราบผลการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานพัฒนา
องคกรสูเขตสุจริตตอไป

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร สพป.อางทอง
นางมานพ มณีโชติ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจหลักในการจัดการและสงเสริมการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมุงเนนที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการใหบริการเพื่อใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถบริหารจัดการหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงกําหนดพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียตอหนวยงาน โดยระดมความคิด วางแผนรวมกันขับเคลื่อนสูการ
ปฏิบัติ เพื่อใหประสิบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจในภารกิจหลักของบุคลากรในหนวยงานและพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
๒. เพื่อใหสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง เปนหนวยงานที่มีม าตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน ไดรับการพัฒนาในภารกิจ
หลักที่รับผิดชอบ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับการ
เสริมสรางความรูความเขาใจในภารกิจหลักของหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
เชิงคุณภาพ
๑. ขาราชการครู และบุคลากรในสํา นัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาอา งทอง สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพใน
การใหบริการไดอยางทั่วถึง
งบประมาณ
จํานวน ๕๕๖,๗๗๐ บาท (หาแสนหาหมื่นหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทถวน)

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรใน สพป.อางทอง มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
กําหนดเวลา
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรใน สพป.อางทอง สามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
๑. ข าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน ได รับ ความรู ความเขา ใจในภารกิจ งานที่
รับผิดชอบและนําความรูไปพัฒนางานเพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนดไว
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถใหบริการแกผูมาติดตอขอรับบริการ
ไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
: การเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จังหวัดอางทอง

ผูร ับผิดชอบโครงการ
นางดาวรุง บุญถนอม
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
ในปจ จุบันสภาพทางสัง คมไดมีก ารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนอยู สภาพแวดลอมที่สงผลตอวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเห็นไดวานักเรียน
บางสวนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทองยังมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ขาดระเบียบ วินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสวนหนึ่งก็ยังมีปญ
 หาทางครอบครัวที่หลากหลาย ยากจน พอแม
หยาราง ซึ่งมีผลทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่กาวราว ขาดระเบียบวินัยในตนเอง การอยูรวมกัน ซึ่งเสี่ยงตอการ
เรียนรูเรื่อง ยาเสพติด มีผลตอการดําเนินชีวิตในอนาคตของนักเรียนเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เพื่อใหนักเรียนเติบโต
ดวยคุณภาพและเต็มเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม จึงเห็นสมควรนํานักเรียนเขาคายอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตาม แนวทางของศาสนาใหรูจักควบคุมตนเอง รูจักลด ละ เลิก สิ่งที่ไมดีงาม ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
มุงประพฤติแตสิ่งที่ดีงาม รูหนาที่ตนเอง นําหลักธรรมไปใชเปนแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันได
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจหลักธรรมของศาสนา สรางจิตสํานึกที่ดีงาม มีศาสนาเปนเครือ่ ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
๒. เพื่อใหนักเรียนนําหลักธรรมไปใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ใน
ดานความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย กตัญู รูวินัย หางไกลยาเสพติดและอบายมุข
๔. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ ๑-๒ และครูโ รงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาในสั ง กัดสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๒๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปญ หา สามารถเรียนรู ดําเนินกิจ กรรมรวมกับ เพื่อนอยางมี
ความสุข มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีสัมมาคารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
๒. พอแม ผูปกครองนักเรียนที่มีปญหากลุมเสี่ยง พึงพอใจในพฤติกรรมที่ไดรับการพัฒนาในทาง
ที่ดีของนักเรียน
๓. นัก เรียนไดรับการพัฒนาเสริม สรางระเบียบวินัย มึคุณธรรมจริยธรรม รูจัก ใชชีวิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในโรงเรียนและสังคมไดอยางมีความสุข
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ
จํานวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) แบงเปนงบประมาณจาก
๑) ศูนยศูนยอบรมวิปสสนากัมมัฏฐาน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อําเภอทาชาง
จังหวัดสิงหบุรี จํานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรูความเขาใจหลักธรรมของศาสนา สรางจิตสํานึกที่ดีงาม มีศาสนา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนําหลักธรรมไปใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ดําเนินชีวิตอยูใ น
สังคมไดอยางสงบสุขและเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ในดานความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย กตัญู รูวินัย
หางไกลยาเสพติดและอบายมุข มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูจัก ใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปญหาสามารถเรีย นรู ดําเนินกิจกรรมรวมกับ
เพื่อนอยางมีความสุข มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีสัมมาคารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ตอสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักใชชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในโรงเรียนและสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการดําเนินงาน
๑. นัก เรียนมีความรูความเขาใจหลัก ธรรมของศาสนา สรางจิตสํานึกที่ดีง าม มีศาสนาเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
๒. นักเรียนสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
๓. นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางสงบสุข และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ในดานความ
อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย กตัญู รูวินัย หางไกลยาเสพติดและอบายมุข
๔. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูร ับผิดชอบโครงการ
นางดาวรุง บุญถนอม
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ใหเติบโตงดงามและเปนบุคคลที่มีคุณคา
ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษา
ที่สถานศึก ษาทุก แหงตองดําเนินการจัดการศึก ษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิก ารที่ตองการใหนักเรียน
นักศึกษาเปนคนเกง คนดี ดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
ใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับกระบวนการเรียนรูแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด รานเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะ
วิวาท กออาชญากรรม เปนปญหาสังคมที่ผูปกครอง ครู อาจารย ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขปญหาไมใหมี
พฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแกไขปญหาตามกระบวนการคิดเปน แกปญหาเปน
การดําเนินงานโครงการสถานศึก ษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดดําเนินงานมาอยาง
ตอเนื่องโดยใชแนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ํา” ซึ่ง ๔ ประสานไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทน
ครู/อาจารย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียนนักศึกษา และสวนของ ๒ ค้ําเดิม เปนผูแทนชุมชนแตพื้นที่เสี่ยง
เพิ่มมากขึ้น จึง ไดกําหนดจัดกิจ กรรมเพื่อใหมีบุคลากรสําคัญที่จ ะเขามาชวยสถานศึก ษาในการดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดแก ตํารวจ ทหาร ผูนําทองถิ่น และผูนําศาสนา ซึ่งอยูใน
บริเวณทองถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อชวยสถานศึกษาใหมีมาตรการปองกันและการปองปรามผูจําหนาย/ผูเสพ
มาตรการความปลอดภัย เปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด/แหลงอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการปองกันที่เขมแข็ง
ตอเนื่องและยั่งยืน จึงใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน มาตรการ
คนหา มาตรการรัก ษา มาตรการเฝาระวัง มาตรการบริห ารจัดการ และกลยุท ธ ๔ ตอง ๒ ไม คือ ตองมี
ยุทธศาสตร ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมูล ตองมีเครือขาย และ ๒ ไม คือ ไมปกปดขอมูล ไมไลออก เปน
แนวทางการดําเนินงาน และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
วัตถุประสงค
๑. เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๒. เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกบั เด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน
๓. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาใหมีกระบวนการที่เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน
๔. เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง จํ า นวน
๑๔๖ โรงเรียน เขารวมโครงการและรับการประเมินประจําปการศึกษา
๒. สถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง จํ า นวน
๑๔๖ โรงเรียน เปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒ นาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแลกลุม
เสี่ยง กลุมเสพ กลุมติดและกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูป กครอง นักเรียน นักศึก ษา สามารถมีสวนสนับ สนุนและ
สง เสริ ม กระบวนการดํ าเนิ นงานป องกั นและแกไ ขป ญ หายาเสพติ ด และอบายมุ ขนอกสถานศึก ษาให มี
กระบวนการที่เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน
งบประมาณ
จํานวน ๑๐๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึง่ พันสี่รอยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของผูบ ริหารสถานศึก ษา ครู อาจารย นัก เรียน นักศึก ษาในสถานศึกษาที่ เขารวม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของผูบ ริหารสถานศึก ษา ครู อาจารย นัก เรียน นักศึก ษาในสถานศึกษาที่เขารวม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมั่นใจในกระบวนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลัก ษณะที่พึงประสงคเ ปนแบบอยางที่ดีงาม
ของสังคม
ผลการดําเนินงาน
๑. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รูจักเสียสละ เกิดการรับรูและเห็น
ถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติด ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขและดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
๒. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง ตอเนื่องและยั่งยืน
๓. ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนา ในชุ มชนทุกแหง ที่ส ถานศึกษาตั้งอยูใหก ารสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๔. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตอเนื่องและยั่งยืน
๕. สรางภูมิคมุ กันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดอางทอง
นางธัญญรัตน ผลแกว

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
ประเทศไทยไดจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป ตามคําเชิญชวนขององคการสหพันธเพื่อ
สวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๗ เปนตนมา จนถึงปจจุบัน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการเผยแพรป ฏิญ ญาสากลวาดวยสิท ธิเ ด็ก และเยาวชน และมุง สง เสริม ใหประชาชน เห็น
ความสําคัญและความตองการของเด็กและเยาวชน รูจักวิธีเลี้ยงเด็กใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ ใหรู
สํานึก ถึงความรับ ผิดชอบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลไดเ ล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิ ตของเด็ก และเยาวชน จึง มีม ติค ณะรั ฐมนตรี เมื่อ วัน ที่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๓๐ มอบหมายให
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานที่ไดรวมกับจังหวัดอางทองในการ
จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ เปนประจําทุกปตลอดมา ประกอบกับเพื่อใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายที่สวนกลางกําหนด ซึ่งจะสงผลใหเ กิดการสรางสรรคผลงานและการมีสวนรวมของ
ชุม ชน เอกชน องคก รปกครองสว นท องถิ่น และสั ง คมทุ ก ภาคส วนได ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและเล็ ง เห็ น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน ๑๘ ปบริบูรณ ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
ใหเปนบุคคลที่มีคุณคาและอยูในสังคมไดอยางสันติสุข
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความสําคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและนอมรําลึกถึงผูทํา
คุณประโยชนใหแกประเทศชาติ
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชนจังหวัดอางทอง ตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตน ตลอดจนสงเสริมให
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี สรางความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นในครอบครัวและ
สังคมไทยไดอยางมั่นคง
๓. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนจังหวัดอางทอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มุงมั่นและตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนจบหลักสูตร
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรวมกับองคกรตาง ๆ ในจังหวัดอางทองดําเนินการ
แจกทุนการศึกษา ตลอดจนเลี้ยงอาหารเด็กและเยาวชนที่มารวมงานทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดอางทอง ประจําป ๒๕๖๑ ทุกคน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม ในสวนที่รับผิดชอบทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีร ะเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๙๐ ของเด็กและเยาวชนที่มารวมงานทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเขารวม
กิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดอางทอง ประจําป ๒๕๖๑
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของเด็กและเยาวชนที่รับของขวัญ ของรางวัล แสดงออกถึง ความรัก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๒. รอยละ ๑๐๐ ของเด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมมีความรัก สามัคคีและมีคุณธรรม
๓. รอยละ ๑๐๐ ของเด็กและเยาวชนมีความตั้งใจในการศึกษาเลาเรียนมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
กําหนด
ผลการดําเนินงาน
เด็กและเยาวชนจะมีขวัญกําลังใจและเติบโตเปนคนดี คนเกง และสรางสรรคสังคมใหมีความสุขใน
อนาคตตอไป

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

คายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายอลงกต แกนคิรี

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือวาเปน
กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังนั้น กลุมโรงเรียนไชโยบูรพา ไดดําเนินการจัดทํา
โครงการเพื่อสนองแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดลงมือฝกปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตาม
สถานการณไดเปนอยางดี และเต็ม ศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน (O-NET) ของนัก เรียน
ใหสูงขึ้นในปตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในการ
ทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๔ วิชาโดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ ๓
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ทุกคน เขารวมกิจกรรมคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓
เชิงคุณภาพ
เพื่อใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๔ วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนในวิชาหลัก ของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกคน เขาคายวิชาการ
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๙๐ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ ๓ เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผลการดําเนินงาน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O-NET
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนไชโยบูรพา

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐
นายวีระชาติ มาลัย

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในระดับตางๆทัง้ ในระดับชาติ (O-NET) ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในภาพรวมระดับชาติยัง
ไมเ ปนที่นาพอใจคือผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนคอนขางต่ําเทียบกับ ระดับ จัง หวัด และระดับ ประเทศเพื่อให
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NETของนักเรียนสูงขึ้นกลุมโรงเรียนพระตําหนัก จึงจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนและสงเสริมแนวทางการทําขอสอบO–NET ตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O–NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้
วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับผลการสอบ O–NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของกลุม
โรงเรียนพระตําหนัก
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ กลุมโรงเรียนพระตําหนักทั้งหมด ไดรับการสอน
เสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทําแบบทดสอบ O-NET
งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๓ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรูในการทําแบบทดสอบ O-NET
ผลการดําเนินงาน
คุณภาพผูเรียนทัง้ ระดับชาติ (O–NET) สูงขึ้นตามเปาหมายของชาติล

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุม สาระการเรียนรูพื้นฐาน
นายสามารถ คงสุข

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือวาเปน
กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู โดยใชแหลงเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังนั้น กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา ไดดําเนินการ
จัดทําโครงการเพื่อสนอง แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
พื้นฐาน พัฒ นาและสง เสริม นิสัยรัก การอาน และพัฒ นาสื่อการเรียนรูตามหลัก สูตร ๑) การจัดกิจกรรม
คายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผล O – Net ระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒) การสรางคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ใหประสบผลสําเร็จนั้น ตองปลูกฝงลงไปในรากฐานจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน โดยผูใหญจะตองเปนแบบอยางที่ดีใหดวย และ๓) กิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนไปแขง ขันกีฬานักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึก ษา กิจ กรรมทั้ง ๓ กิจกรรม เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดลงมือฝกปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตาม
สถานการณ ได เ ป นอยา งดี และเปน การส ง เสริ ม นั ก เรีย น ครู ผู บ ริห ารและบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถดานตาง ๆ ไดมีโ อกาสแสดงออกอย างเต็ม ศัก ยภาพ อีก ทั้ง เปนการสง เสริม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนใหสูงขึ้นในปตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนเขารวมการจัดกิจกรรมคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผล O – Net ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. เพื่อใหนัก เรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกาย
อารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๓. เพื่อสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ใหนักเรียน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนเขารวมกิจกรรมการ
จัดคายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผล O – Net ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓,๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓
๒. เพื่อใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกาย
อารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๓. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผล O – Net เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขง ขันกีฬานัก เรียนของกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนามีการ
เสริมสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๓. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนเขารวม
กิจกรรมการจัดคายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผล O – Net ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ทางรางกายอารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๘๐ ของนัก เรียนระดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึก ษาปที่ ๓ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน และผล O–Net เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
มีการเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
ผลการดําเนินงาน
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล
O – Net เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนามีความสามัคคี
รูแพ รูชนะ ใหอภัยกัน มีการเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ สังคม
๓. นัก เรียนสรางและสง เสริม คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ใหนัก เรียน เพื่อพัฒนาดาน
คุณธรรมและศีลธรรม

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูเ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายบุญยิ่ง เชื้อนิล

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน กําหนดจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ใหสูงขึ้น โดยมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมสาระหลัก ๔ วิชา
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓ กลุมโรงเรียนบานนายแทนตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกลาว จึงจัดทํา
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อจัดใหครูที่มีความรูความสามารถ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูในกลุม โรงเรียนบานนายแทน ไดรวมกันจัดกิจกรรมการสอนทบทวนและประมวล
ความรู สรางความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอคําถาม วิธีการตอบคําถาม จากแบบทดสอบระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กอนถึงกําหนดสอบ กิจกรรมโครงการคาดวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ของกลุม
โรงเรียนบานนายแทนจะมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
อบรมใหความรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนบานนายแทนทุกคน จํานวน ๒ วัน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนบานนายแทน มีความพรอมในดานความรู ความสามารถใน
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
งบประมาณ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่เขาคายรับการอบรม
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เขาคายรับการอบรมมีความตระหนักในความสําคัญของการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. รอยละ ๓ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่ม ขึ้นใน
ภาพรวมของกลุมโรงเรียน
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผลการดําเนินงาน
๑. นักเรียนที่มีความตระหนักในความสําคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และตั้งใจ
ทําแบบทดสอบ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ในภาพรวมของกลุมโรงเรียนบานนายแทนเพิ่มขึ้น

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๓ และครัง้ ที่ ๒๔
นางประทีปโชติ มากสินธุ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สโมสรไลออนสสากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย และสมาคม
ครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน โดยอานหนังสือ
สารานุก รมไทยสําหรับ เยาวชนฯ เพื่อนําความรูม าตอบคําถาม จึง ไดจัดใหมีการแขง ขันตอบคําถามจาก
สารานุ ก รมไทย สํ า หรั บ เยาวชนครั้ ง ที่ ๒๓ ประจํา ป ๒๕๖๐ และครั้ ง ที่ ๒๔ ประจํ า ป ๒๕๖๑ ระดั บ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปที่ ๔-๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓) ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองตระหนักถึงความสําคัญการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีนิสัยรักการอานซึ่ง จะทําใหนักเรียนมี
ความรู ความสามารถทักษะและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง สง ผลใหผลสัมฤทธิ์ของกลุม สาระ
ภาษาไทยเพิ่มขึ้นสอดคลองกับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธที่ ๑ จุดเนน
ที่ ๑ ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระวิชาหลักโดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดแขงขันตอบปญหาสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย ระดับจังหวัด
๒. นํานักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น
งบประมาณ
จํานวน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวมแขงขันตอบปญหาสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย ระดับจังหวัด
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีนสิ ัยรักการอานมากขึ้น

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น
๒. ผลสัมฤทธิ์กลุมสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๓

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางอรจิรา พุมพฤกษ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา ในสังกัดทุกแหง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไดรับการมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลและสังคม คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกเด็กในจังหวัด
อางทอง ตั้งแตร ะดับ ปฐมวัยจนถึง ระดับมัธยมศึก ษาตอนตน โดยมีความมุงหมายและหลัก การเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่ส มบูร ณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญ ญา ความรูคูคุณธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญ ญัติการศึก ษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด รวมกันจัดงาน
เปดฟาการศึกษาอางทอง อันเปนการแสดงศักยภาพ ความมุงมั่นและความสําเร็จในการจัดการศึกษา เผยแพร
ตอสาธารณชนทั่วไป และเพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก
วัตถุประสงค
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีความ
เขม แข็ง ในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจ กรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสรา ง
จิตสํานึกความเปนไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด
๒. เพื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลปไทย ศิลปะ เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย
๓. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ
๔. เพื่ อเสนอภาพความรว มมื อ ของ สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาอา งทอง และ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดอางทอง และรวบรวมผล
การจัดการศึกษาในรอบปเสนอตอสาธารณชน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ทุกแหง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ไดแสดงศักยภาพความมุงมั่น และภาพความสําเร็จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นักเรียนทุกระดับ ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถที่ไดรับจากการเรียนรูตามหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที ระดับภาค และระดับประเทศ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ
จํานวน ๒๖๔,๔๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสีพ่ ันสีร่ อยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๘๐ ของจํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม ระดับกลุมโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค
๒. รอยละ ๕๐ ของจํานวนนักเรียน และสถานศึกษาที่ชนะเลิศ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและระดับภาค
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอางทอง ไดเ ขารวมการประกวด
แขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทําใหเกิดการพัฒนาองคความรู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาพรวม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และนักเรียนที่มีความสามารถ
ไดแสดงศักยภาพในระดับประเทศ
ผลการดําเนินงาน
๑. สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความ
เขม แข็ง ในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจ กรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสราง
จิตสํานึกความเปนไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด
๒. นัก เรียนไดรับการพัฒ นาทัก ษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิล ป ศิล ปะ เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.อางทอง
นางธมกร ธรณภวัต

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๓
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจหลักในการจัดการและสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยใชยุทธศาสตร
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและกลยุ ท ธ สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน ดํ าเนินการขับ เคลื่อ น
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหบรรลุวัตถุประสงค เพิ่มประสิทธิผล กลยุทธ จุดเนนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพ
ปง บประมาณ ๒๕๖๑ สํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาอ างทอง มีภารกิจ หลัก ที่ตอ ง
ดําเนินการ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติง านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติง านของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อสงเสริมทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอางทอง ศึก ษาดูงานในสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดําเนินงานที่ดี และเปนแบบอยางได จํานวน ๑๑ คน รวม ๓ วัน
๒. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจและ
สามารถกลับมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีความรู และสามารถนํ า
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานนําไปปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
งบประมาณ
จํานวน ๔๖,๑๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันหนึง่ รอยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๙๐ ของบุคลากรมีความรู และสามารถนําประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานนําไปเปน
แบบอยางได

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
รอยละ ๙๐ ของบุคลากร มีความรู และสามารถนําประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานนําไปปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรในสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผสู อน
นางสาวนาถอนงค ออนจิตร

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๓
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
พนักงานราชการตําแหนงครูผูสอน เปนผูที่มีความรู ความสามารถ เทียบไดกับครูผูชวยเพราะเปนผูที่
ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม และตองมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ.กําหนด เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย เมื่อมีตําแหนงพนักงานราชการวางลง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงควรตองดําเนินการสรรหามาทดแทน เพื่อโรงเรียนจะไดจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มี ความรู ความสามารถ มาเปนพนัก งานราชการทั่วไป
ตําแหนงครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในโรงเรียนที่มีตําแหนงวางและขึ้น
บัญชีไว สําหรับการจางเพิ่มเติมเมื่อมีตําแหนงวางในภายหลัง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยคาดวาจะมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ประมาณ
๕๕๐ ราย
เชิงคุณภาพ
ไดผูที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเทียบไดกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูชวยมาเปน
พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
งบประมาณ
จํานวน ๑๙๒,๐๕๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันหาสิบบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนผูผ านการสรรหา
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของผูผ านการสรรหาไดผูที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติครบถวน ตามที่
ประกาศรับสมัครมาดํารงตําแหนงพนักงานราชการ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผลการดําเนินงาน
ไดผูที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติครบถวน ตามที่ประกาศรับสมัครมาเปนพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน และมีความตอเนื่องในการปฏิบัติง านอันจะกอประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูร ับผิดชอบโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันทพันแจง

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๖
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหสถานศึก ษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการบริห ารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลทําให
สถานศึกษามีอิส ระในการบริห ารจัดการดานงบประมาณมากยิ่ง ขึ้นโดยไดรับ มอบอํานาจจากเลขาธิก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การรับผิดชอบตอการทํานิติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตาม
กฎหมายอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งสถานศึกษา
มีง บประมาณในการบริห ารจัดการ ไดแก งบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน เงินรายไดสถานศึกษา เงินนอกงบประมาณอื่น และเงินงบประมาณอื่นที่ไดรับจัดสรร
จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ หากปฏิบัติผิดพลาดนอกจากจะสงผลให
งบประมาณไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและไมบรรลุตามวัตถุประสงคแลวยังอาจทําใหผูปฏิบัติงานตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามมา หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และ
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพิสูจนความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางดานการเงินการบัญชี การดําเนินงานดานตาง ๆ
รวมถึง ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษา และความคุมคาในการใชทรัพยสิน
๒. เพื่อใหเจาหนาที่การเงินโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ตาม
ระบบควบคุมการเงินและบัญชี ของหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดอยางถูกตอง
๓. เจาหนาที่การเงินโรงเรียน สามารถจัดสงรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดอางทอง ไดตรงตามกําหนดเวลา
๔. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๔๐ โรงเรียน
๒. เจาหนาที่การเงินโรงเรียน จํานวน ๑๔๕ คน
๓. เจาหนาที่หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ คน
เชิงคุณภาพ
เจาหนาที่การเงินโรงเรียน ไดรับการพัฒนา มีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี
ตามระบบควบคุมการเงินและบัญชี ของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
การเงินการบัญชีใหมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ
จํานวน ๑๐๕,๘๔๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันแปดรอยสีส่ ิบบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๙๐ ของผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงินโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานการเงิน การบัญ ชี
ไดอยางถูกตอง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนไดรับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป
๓. รอยละ ๘๐ มีเครือขายผูตรวจสอบภายใน
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๙๐ ของการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีถูกตอง เปนไปตามระเบียบปฏิบัติ และสามารถ
จัดสงรายงานทางการเงินไดครบถวนตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในดานตาง ๆ
๓. รอยละ ๙๐ ของเครือขายผูตรวจสอบภายในมีความเขมแข็ง สามารถเปนที่ปรึกษาใหกับโรงเรียน
ในกลุมได
ผลการดําเนินงาน
๑. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ไดถูกตองตาม
ระเบียบกําหนด
๒. เจาหนาที่การเงินโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ตามระบบควบคุม
การเงินและบัญชี ของหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดอยางถูกตอง
๓. เจาหนาที่การเงินโรงเรียน สามารถจัดสงรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดอางทอง ไดตรงตามกําหนดเวลา
๔. เครือขายผูตรวจสอบภายในมีความเขมแข็ง สามารถเปนที่ปรึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดได
๕. บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนา
งานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

ผูร ับผิดชอบโครงการ
นางสาวปราณี อยูสุข
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๖
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนองคกรที่มีภารกิจในการจัดสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา การบริหาร
จัดการและดําเนินงานตาง ๆ ทั้ง ภารกิจ ในงานประจํา กิจ กรรมภายใตตามแผนปฏิบัติร าชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ถือเปนเครื่องมือชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความกาวหนา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
ดํ า เนิ น งานที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ นโยบาย เป า หมาย และจุ ด เน น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสามารถบริหารจัดการงบประมาณได
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจ
ในสาระสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการกํ า กั บ ติ ด ตามแผนการดํ า เนิ นงานและใชจ า ยงบประมาณอย า งมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาใจกรอบนโยบายและสามารถดําเนินการเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
๓. เพื่อสรางการรับรู นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายของจังหวัด โดย
มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๒๕ คน จํานวน ๑ ครั้ง ๑ วัน
๒. จัดประชุม เชิง ปฏิบัติ ก ารเพื่อจัดทําแผนปฏิบั ติก ารประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๖ คน จํานวน ๑ ครั้ง ๓ วัน
๓. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕๐ เลม
เชิงคุณภาพ
สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแผนปฏิบัติก ารประจําปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เปนเครื่องมือในการบริห ารจัดการศึกษาไดสอดคลองกับ ความตองการของพื้นที่และนโยบายของ
หนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนปฏิบัติการประจําปและบริหาร
จัดการงบประมาณบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ สํ านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทองดํา เนินการตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตาม
นโยบาย
ผลการดําเนินงาน
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีแผนปฏิ บัติก ารประจําปที่มีคุณภาพ และ
สามารถบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรใน
สังกัดมีความเขาใจในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง
นางสาวกรวิภา แสงนาค

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๖
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีนโยบายพัฒ นาระบบบริห ารการศึก ษาใน
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และกลุ ม โรงเรี ย นประธานเครือ ข ายส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและบุคลากร เพื่อนํานโยบายสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติ เพื่อสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหไดผลดี มีระบบการทํางานทีถ่ ูกตองตามระเบียบ
และพัฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานในการบริห ารจัดการที่ดีตอการจัดการศึก ษาและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
สถานศึก ษาและกลุม โรงเรียน ตลอดจนสง ผลที่ตอเนื่องไปสูเ ยาวชนและประชาชนที่จ ะไดรับ การศึก ษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ จึงไดทํากิจกรรมโครงการพัฒ นาระบบริห ารจัดการและสง เสริม การมีสวนรวมบุคลากร
สพป.อางทอง โดยกําหนดการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกลุมโรงเรียน ประธาน
เครือขายสงเสริมประสิท ธิภาพการจัดการศึก ษา ผูอํานวยการกลุม บุคลากรในสัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับทราบนโยบาย ระเบียบกฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
อางทอง
๒. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเปาหมายการดําเนินการรวมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการพัฒนาองคกร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ประชุ ม ผู อํ านวยการ รองผูอํ า นวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา
ผูอํานวยการกลุม ประธานกลุมโรงเรียนและประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๖๕ คน ๑๒ ครั้ง ตอป
๒. ประชุม ผู อํา นวยการ รองผู อํานวยการสํานั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา ผู อํานวยการกลุม และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทุกวันพุธ จํานวน ๒๐ คน ๔๔ ครั้ง ตอป
๓. ประชุมบุคลากรในสังกัด จํานวน ๕๘ คน ๒ ครั้ง ตอป
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเ ขารวมประชุม มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ผูเ ขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํา นัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
๓. ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกันและ
สามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณ
จํานวน ๒๐๗,๕๘๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันหารอยแปดสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๙๕ ของผูเขารวมประชุมไดรบั ความรูและรับทราบแนวปฏิบัติรวมถึงนโยบายตาง ๆ
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๙๕ ของผูเขารวมประชุมไดรับความรูและรับทราบแนวปฏิบัติรวมถึงนโยบายตาง ๆ สามารถ
นําไปพัฒนางานในหนาที่ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมประชุม มีความรูความเขาใจในในระเบียบปฏิบัติ สามารถนําไปพัฒนางานทางวิชาการและ
การบริหารจัดการไดตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน
นายณนพพล เสนาะดนตรี

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๔
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พุท ธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ “ใหมีการศึกษาภาคบังคับเกาป โดยใหเด็กที่มีอายุยางเขาป
ที่เจ็ดเขาเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตส อบไดชั้นปที่เกาของการศึกษา
ภาคบัง คับ ” ซึ่งการปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) รัฐบาลจะมุง เนนใหคนไทย
ไดเ รียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเ ปาหมายหลัก สามประการ คือ พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และสงเสริม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในฐานะผูรับผิดชอบดูแลสงเสริมการจัดการศึกษา
ของเด็ก และเยาวชนตั้ง แตร ะดับ ประถมศึกษาถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้ง การสง เสริมใหเด็ก และ
เยาวชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ทั่วถึง โดยสงเสริมการจัดการศึกษาเนนเด็กตกหลน ออกกลางคัน
และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับอยางเสมอภาค
๒. เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยเรียน คงอยูในระบบโรงเรียนจนจบกรศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กําหนด
๓. เพื่อลดอัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
๔. เพื่อดําเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหเกิดประสิทธิภาพ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน มีขอมูลประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔) ทุกโรงเรียน
๒. โรงเรียนในสัง กัด ๑๔๖ โรงเรียน สง เสริมใหป ระชากรวัยเรียนทุก คน เรียนจนจบการศึก ษา
ภาคบังคับในเวลาที่กําหนด (ป.๖, ม.๓)
๓. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา ในสังกัด ๓๙ โรงเรียน สง เสริม นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ในป
การศึกษา ๒๕๖๐ เรียนตอ ม.ปลายทั้งสายสามัญ/อาชีพ
เชิงคุณภาพ
๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของ สพป.อางทอง ไดรับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๒. ประชากรวัยเรียน ของโรงเรียนในสังกัด เรียนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กําหนด (ป.๖, ม.๓)
๓. นักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนขยายโอกาส เรียนตอ ม.ปลายสายสามัญ/อาชีพ รอยละ ๙๕
๔. อัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไมเกินรอยละ ๐.๐๕
งบประมาณ
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๗๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดติดตามเด็กในเขตบริการใหเขาเรียนครบทุกคน/รายงานขอมูล
นักเรียนไดครบตามแผน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา ภาคบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด
๓. รอยละ ๐.๐๕ ของอัตราการออกกลางคันของประชาการวัยเรียนลดลง
๔. รอยละ ๑๐๐ ของเด็กดอยโอกาสในเขตบริการไดรบั การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด
๒. รอยละ ๙๕ ของประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับ เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง สาย
สามัญ/สายอาชีพเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงาน
๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ
๒. ประชากรวัยเรียนไดเรียนจบการศึกษาภาคบังคับตามที่หลักสูตรกําหนดอยางมีคุณภาพ
๓. ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ/สายอาชีพ
หรืออื่น ๆ เพิ่มขึ้น

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (กิจกรรม ๕ ส)
นางสาวกรวิภา แสงนาค

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๕
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล
สถานศึกษาในสังกัดและใหบริการแก ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนโดยทั่วไป จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน กิจกรรม ๕ ส) ขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและกลุม ภาคกิจ ภายในสํานัก งานมีร ะบบบริห ารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒ นา
ประสิท ธิ ภ าพการทํ า งานเพิ่ม ผลผลิ ต และกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ไ ด รั บ การยอมรั บ อย างแพรห ลายในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ หน ว ยงาน คื อ กิ จ กรรม ๕ ส ได แ ก สะสาง (DEIRI) สะอาด (SEISO) สุ ข ลั ก ษณะ
(SEIKETSU) และสรางนิสัย (SHITSUKE) ซึ่งกิจกรรม ๕ ส เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เปน
การจัดระเบียบและสภาพแวดลอมที่ดีใหกับองคกร มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหเกิด
สภาพการทํางานที่ดี มีความเปนระเบียบ มี ความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
ดังนั้น สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จังจัดทําโครงการพัฒนาและปรับ ปรุง
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (กิจกรรม ๕ ส) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพิ่ม
คุณภาพการบริการใหมีมาตรฐาน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีขึ้น
๒. เพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบตอตนเอง และองคกร
๓. เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน
๔. เพื่อใหสถานที่ทํางานสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
๕. ปลูกฝงความสามัคคี ใชเวลาขณะปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
หองทํางาน ๖ กลุมภารกิจ และ ๑ หนวยตรวจสอบภายใน และบริเวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
เชิงคุณภาพ
หองทํางานของทุกกลุมภารกิจและหนวยตรวจสอบภายใน มีความสะอาด สวยงามและเปนระเบียบ
เรียบรอย
งบประมาณ
จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหความรวมมือปฏิบัติกจิ กรรม ๕ ส
ผลการดําเนินงาน
๑. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานดีขึ้น
๒. บุคลากร ไดมีสวนรวมในการปรับปรุงสถานที่ทํางานใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
๓. มีความสามัคคี และใชเวลาขณะปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ มีความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

จัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ สพป.อางทอง ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒.๒
ปจจุบันการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูมีหลายรูปแบบ การกีฬาเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอง
สงเสริม เพื่อใหการจัดการและบริหารของโรงเรียนมีความสมบูรณ ทั้งนี้กีฬามีประโยชนหลายดานดวยกัน ทั้ ง
ในดานรางกายและจิตใจ ซึ่งในทางการแพทยก ลาววาการเลนกีฬา การออกกําลังกายอาจเปรียบไดกับยา
สารพัดประโยชน เพราะใชเปนยาบํารุงก็ไดเปนยาบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพรางกายก็ได อีกทั้งการกีฬายั ง
เปนการสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นกับหมูคณะและนอกจากนี้การแขงขันกีฬายังสอนใหรูจักความสามัคคี
สอนใหรูจักน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย อันเปนคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬาที่จะเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ในหลาย ๆ เรื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในฐานะหนวยงานทางการศึกษา มีหนาที่สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึก ขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียน อีกทั้งพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ ตระหนักดีวาการสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา อีกทั้งเพื่อใหเขาใจว า
กีฬาทําใหคนนั้นมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง สุขภาพดี เมื่อคนเรามีสุขภาพดีรางกายแข็งแรงก็จะทําใหมีจิตใจที่
แจมใสราเริงมีความสุข ไมคอยมีโรคภัยไขเจ็บ ดังคํากลาวที่จาจิตแจมใสอยูในรางกายที่สมบูรณแข็งแรงนั้น
จําเปนตองสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา เพื่อนําประสบการณไปวางแผนจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
จึงกําหนดจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ สพป.อางทอง ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ขึน้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่ดีดวยการออกกําลัง
กาย และการเลนกีฬา
๒. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูฝกสอน สามารถวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา วิธีการเลนกีฬา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เปนการสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๕๔ โรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง รวมการแขงขันกีฬาตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ สพป.อางทอง ครั้งที่ ๗
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และสามารถจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๐ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
ดวยการเลนกีฬา
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถวางแผนการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึกษาในสังกัด มีบุคลากรที่สามารถจัดมวลประสบการณดานการเลนกีฬา และการแขงขัน
กีฬาใหนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ
๒. นักเรียน ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีระเบียบวินัย เคารพกติกา
มีน้ําใจนักกีฬา เปนคนเกง คนดี และอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การประชุมสรางความเขาใจ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๔
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๔
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่ง สพฐ. ที่ ศธ ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหสถานศึกษานําหลักสูตรดัง กลาว ไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
เพื่อใหการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรง
ตามเจตนารมณของหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหมีการประชุมสราง
ความเขาใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาปฐมวัยที่ตอง
พัฒนาเด็กตั้งแต ๓-๖ ป ใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล เปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรู และสรางรากฐานชีวิต
ใหพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ยไปสูค วามเปน มนุ ษยที่ ส มบูร ณ เป นคนดี มีวิ นัย มี ความภูมิ ใจในชาติ และมีค วาม
รับ ผิ ดชอบตอ ตนเอง ครอบครั ว ชุม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณข องรัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ จึงไดจัดทําโครงการนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนปฐมวัย มีความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. เพื่อใหผูบริหาร ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจในการนําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใหคําแนะนําในการทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผูบ ริห ารสถานศึก ษา ครูผูส อนปฐมวัย จํานวน ๒๙๐ คน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอางทอง ที่เขารับการประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความรู ความ
เขาใจในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน ๔๔ คน ที่เขา
รับการประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนปฐมวัย จํานวน ๑๖ คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนอางทอง ที่เขารับการประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประสบการณและสื่อการเรียนรูสําหรับครูปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบ ริห ารสถานศึกษา และครูผูส อนปฐมวัย สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
อางทอง ที่เขารับการประชุมมีความรู ความเชาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคคลที่เกี่ยวของ ที่เขารับการประชุม
มีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๓. ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
อางทอง ที่เขารับการประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
งบประมาณ
จํานวน ๕๐,๓๗๐ บาท (หาหมื่นสามรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๘๐ ของผูบริหารสถานศึก ษา และครูผูส อนปฐมวัย จํานวน ๒๙๐ คน สังกัดสํานักงาน
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่เ ขารับการประชุม มีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. รอยละ ๘๐ ของผูบ ริห ารสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ศึก ษานิเ ทศก และบุคคลที่เ กี่ยวของ
จํานวน ๔๔ คน เขารับการประชุม มีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. รอยละ ๘๐ ของผูบ ริห ารสถานศึกษา และครูผูส อนปฐมวัย จํานวน ๑๖ คน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสง เสริม การศึก ษาเอกชนอางทอง ที่เ ขารับ การประชุม มีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๘๐ ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ที่เขารับการประชุมมีความรู ความเชาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐
๒. รอยละ ๘๐ ของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคคลที่เกี่ยวของ ที่เขา
รับการประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. รอยละ ๘๐ ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนอางทอง ที่เขารับการประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐
ผลการดําเนินงาน
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนปฐมวัย มีความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได
๒. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคคลที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ
เรื่องหลัก สู ตรการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ไปเปนแนวทางใหคํ าแนะนําในการทําหลั ก สูต ร
การสถานศึกษาปฐมวัยได

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สานฝนวันเปดภาคเรียน
นางธมกร ธรณภวัต

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๖
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑, ๒, ๓
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีภารกิจ หลัก ในการจัดและสง เสริม การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๖๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ดานการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ รียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขง ขัน ดานการสงเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา
ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเติบ โตของคุณภาพชีวิตที่เ ปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม และดานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพือ่ เปน
การสรางความรูความเขาใจในแนวคิด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแนวทางการพัฒ นาสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา การสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาที่ผานมา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจในยุท ธศาสตรและนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร สํานัก งาน
คณะกรรมการศึ ก ษาขั้นพื้น ฐาน และแนวทางการขั บ เคลื่อนนโยบายของสํา นัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอางทอง
๒. เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึก ษาที่ผานมาตอสาธารณะชน ตนสังกัด และ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จัดประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ บุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ลูกจาง
ชั่วคราวตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ธุร การโรงเรียน ครูอัตราจางในสถานศึกษา ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
จํานวน ๑,๙๕๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาทุก คนไดท ราบนโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
อางทอง นําไปปฏิบัติและสนองนโยบายไดอยางถูกตองสามารถนําความรูมาใชพัฒนางานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ
จํานวน ๑๔๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาได รับ ทราบนโยบายของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการขับ เคลื่อนนโยบายของสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
ผลการดําเนินงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาทุก คนไดท ราบนโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
อางทอง นําไปปฏิบัติและสนองนโยบายไดอยางถูกตองสามารถนําความรูมาใชพัฒนางานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

จัดขบวนพาเหรดและกองเชียรเพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ
สปพ.อางทอง ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนันทยา โสภณสรัญญา
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
ปจจุบันการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูมีหลายรูปแบบ การกีฬาเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอง
สงเสริม เพื่อใหการจัดการและบริหารของโรงเรียนมีความสมบูรณ ทั้งนี้กีฬามีประโยชนห ลายดานดวยกัน
ทั้งในดานรางกายและจิตใจ ซึ่ง ในทางการแพทยก ลาววาการเลนกีฬา การออกกําลังกายอาจเปรียบไดกับ
ยาสารพัดประโยชน เพราะใชเปนยาบํารุงก็ไดเปนยาบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพรางกายก็ได อีกทั้งการกีฬา
ยังเปนการสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นกับหมูคณะและนอกจากนี้การแขงขันกีฬายังสอนใหรูจักความสามัคคี
สอนใหรูจักน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย อันเปนคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬาที่จะเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ในหลาย ๆ เรื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในฐานะหนวยงานทางการศึกษา มีหนาที่สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึก ขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียน อีกทั้งพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ ตระหนักดีวาการสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา อีกทั้งเพื่อใหเขาใจว า
กีฬาทําใหคนนั้นมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง สุขภาพดี เมื่อคนเรามีสุขภาพดีรางกายแข็งแรงก็จะทําใหมีจิตใจ
ที่แจมใสราเริงมีความสุข ไมคอยมีโรคภัยไขเจ็บ ดังคํากลาวที่จาจิตแจมใสอยูในรางกายที่สมบูรณแข็งแรงนั้น
จําเปนตองสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา เพื่อนําประสบการณไปวางแผนจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
จึงกําหนดจัดโครงการจัดการจัดขบวนพาเหรดและกองเชียรเพื่อรวมการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ สพป.อางทอง
ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ดวยการออกกําลัง
กาย และการรวมกิจกรรมกีฬา กองเชียรและขบวนพาเหรด
๒. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมเชียรทีมกีฬารวมกัน เปน
การสรางความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๖๔ คน รวมกิจกรรมกองเชียรและขบวนพาเหรด ในโครงการกีฬา
สานสัมพันธ สพป.อางทอง ครั้งที่ ๗

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
เพื่อ ใหขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ลู ก จา งประจํา และลูก จา งชั่ วคราว สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทองทุก คน มีโ อกาสปฏิบัติกิจ กรรมรวมกัน เปนการสรา ง
ความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่ง จะสง ผลใหก ารพัฒ นาคุณภาพการปฏิบัติร าชการมีป ระสิท ธิภาพยิ่ง ขึ้น
งบประมาณ
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
รอยละ ๘๘ ขอ’ขาราชการ ลูก จางประจํา และลูกจางชั่วคราวในสัง กัด รวมกิจกรรมกีฬา ขบวน
พาเหรดและกองเชียร
รอยละ ๙๐ ของขาราชการ ลูกจางชั่วคราวในสังกัด ใหความสําคัญ กับ การจัดกิจ กรรมกีฬาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ผลการดําเนิน
๑. ขาราชการ ลูกจางประจําและลูก จางชั่วคราว ในสัง กัด รอยละ ๘๘ รวมกิจกรรมกีฬา ขบวน
พาเหรดและกองเชียร
๒. ขาราชการ ลูกจางประจําและลูก จางชั่วคราว ในสัง กัด รอยละ ๙๐ ใหความสําคัญ กับ การจัด
กิจกรรมกีฬาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนันทยา โสภณสรัญญา
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒.๒
การบริหารสถานศึก ษาในปจจุบัน จําเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถหรือ
คุณลักษณะเฉพาะหลาประการผูบริหารมืออาชีพ เปนความหวังของการศึกษาไทย เปนความหวังสําหรับ
เยาวชนผูเปนอนาคตของชาติและสังคมไทยโดยรวม ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการศึกษาและอบรมเพื่อใหมี
ความรู มีศาสตร มีห ลัก การ มีท ฤษฎี มีก ารวิจัยคน จนรูจ ริง และมีก ารพัฒ นาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อ ง
สัง คมไทยตองการเห็นผูบ ริห ารสถานศึก ษาเปนผูบ ริห ารมืออาชีพ มีความรูและประสบการณส มกับ เปน
ผูบริหาร ตองเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูนําปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะ
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารงานโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน มีความรูบริหารงานครบ
ทั้ง ๔ ดาน คือ ดานบริหารงานทั่วไป ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณ ในการบริหาร
องคการนั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว ประกอบ
กับมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวาง และไดรับแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
สายงานการสอน เพื่อปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๔ โรงเรียน และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงวา เนื่องจากสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๗๓๔ ลงวันที่
๒๐ ตุล าคม ๒๕๖๐ เรื่อง ชะลอการพิจ ารณาย ายผูบ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยื่นคํารองขอยายระหวางวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไวเปนการชั่วคราวาจนกวาศาล
ปกครองสูง สุดจะมีคําวิ นิจ ฉัย อุท ธรณคําสั่ ง ทุเ ลาการบัง คั บ เนื่ องจากศาลปกครองอุบ ลราชธานีมี คําสั่ ง
หมายเลขดําที่ บ.๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใหทุเลาการบังคับตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ของ
หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา และใหดําเนินการพัฒนาผูไดรับการแตงตั้งใหรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โดยใหมีการซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูรักษาการใน
ตําแหนง ดัง กลาว จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษารั ก ษาในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผูรัก ษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหความรูในการบริหารงาน
๔ ดาน คือ ดานบริหารงานทั่วไป ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณ
2. เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา สายงานการสอน ผูรักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหเขาใจบทบาทและหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
พั ฒ นาข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สายงานการสอน ผู รั ก ษาการในตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 14 คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อให ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 14 คน มีโ อกาสศึก ษา และเขา ใจ
บทบาทหนาที่ผูบ ริห ารสถานศึก ษาและการบริห ารสถานศึก ษาใหมีป ระสิท ธิภาพ
งบประมาณ
จํานวน ๑๔,๔๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยสิบบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึก ษาที่เขารับ การอบรม
ความรูความเขาใจในบริบทของการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ดาน คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานวิชาการ
ดานบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
เพื่อใหขาราชการครู ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่เขารับการพัฒนาทัง้ 14 ราย มี
โอกาสพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหนาที่ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาการทํางานเปนทีมได

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๔
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่ง สพฐ. ที่ ศธ ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหสถานศึกษานําหลักสูตรดัง กลาว ไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
เพื่อใหการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรง
ตามเจตนารมณของหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหมีการประชุมสราง
ความเขาใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาปฐมวัยที่ตอง
พัฒนาเด็กตั้งแต ๓-๖ ป ใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล เปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรู และสรางรากฐานชีวิต
ใหพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ยไปสูค วามเปน มนุ ษยที่ ส มบูร ณ เป นคนดี มีวิ นัย มี ความภูมิ ใจในชาติ และมีค วาม
รับ ผิ ดชอบตอ ตนเอง ครอบครั ว ชุม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณข องรัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหครูผูส อนปฐมวัย สามารถจัดทํา หลัก สูตรสถานศึก ษาปฐมวัย ที่ส อดคลองกับ หลัก สูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไป
๒. เพื่ อให ครู ผูส อนปฐมวั ยวิ เ คราะหม าตรฐานการศึ ก ษาปฐมวัย ในการจัด การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนปฐมวัย จํานวน ๑๖๐ คน จัดทําหลักสูตรสถานศึก ษาปฐมวัยที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. ครูผูสอนปฐมวัย จํานวน ๑๖๐ คน วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในการจัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผูสอนปฐมวัยจัดทําหลัก สูตรสถานศึก ษาปฐมวัยที่ส อดคลองกับหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. ครูผูส อนปฐมวัยวิเคราะหมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัยในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
งบประมาณ
จํานวน ๑๔๒,๘๓๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยสามสิบบาทถวน)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๙๐ ของครูสอนปฐมวัย จํานวน ๑๖๐ คน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. รอยละ ๙๐ ของครูผูสอนปฐมวัย จํานวน ๑๖๐ คน วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในการ
จัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๙๐ ของครูผูสอนปฐมวัยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคลองกับ หลัก สูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. รอยละ ๙๐ ของครูผูส อนปฐมวัยวิเ คราะหมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัยในการจัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึก ษาในสัง กัดมีห ลักสูตรสถานศึก ษาปฐมวัย ที่ส อดคลองกับ หลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. สถานศึก ษาในสัง กัดมีร ะบบการประกัน คุณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึก ษาสอดคลองกั บ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
นายปรีชา แสงไข

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๖
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)
โดยเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการเรียนรูอยางเปนระบบ
และพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพในชวงเวลาการปฏิบัติการทีผานมา
มีความหลากหลายของบริบ ทและปจจัยการทํางานสงผลใหการปฏิบัติงานในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และในสวนของสถานศึกษา มีระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาที่แตกตางกัน
ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนน การพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสูสถานศึกษาและผูเรียน
ไดนําไปปฏิบัติสูความสําเร็จ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด สําหรับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําคูมือประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
เพื่ อใชใ นการขั บ เคลื่อ นตามตั วชี้ วัด ภาพความสํ าเร็จ ระดั บ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาไปสู คุณ ภาพผู เ รีย นและ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานและความเปนเลิศ และนําขอมูลที่ไดรับจากการนําคูมือและแบบ
ประเมินการบริหารงานาของสถานศึกษานําไปใชปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไดรับความรวมมือ
จากคณะทํางานประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มุง พัฒ นาคุณภาพผูเ รียนและประสิท ธิภาพ
สถานศึกษาตามมาตรฐานและความเปนเลิศ จึงกําหนดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใหการพัฒนาครู สถานศึกษาเปนไป
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่องสู
การปฏิบัติอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูและสถานศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ นํ า คู มื อ ที่ ผ า นการพั ฒ นาไปใช ใ นการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานตามกรอบภารกิ จ ของ
สถานศึกษาในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
๒. เพื่อรับทราบขอมูล ปญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการดําเนินงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เพื่อสรุป ผลการประเมินประสิท ธิภาพาการบริห ารงานของสถานศึก ษาในสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และเสนอแนะแนวทางสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ประเมินประสิทธิภาพสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน
๑๔๕ แหง
๒. จัดทําคูมือการประเมินประสิทธิภาพ จํานวน ๓๐๐ เลม
๓. จัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๒๐๐ เลม
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึ ก ษาในสัง กั ดสํานั ก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาอางทอง ไดรับ การประเมิ น
ประสิทธิภาพการบริหารงานไดรับทราบปญ หา อุปสรรค ขอดีและขอเสนอแนะในการนําไปใชเปนแนวทาง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดทราบปญหา อุปสรรคในการบริหารงานการ
ดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและนําไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป
งบประมาณ
จํานวน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
-. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาไดรบั การประเมินตามเกณฑการประเมินสถานศึกษาของสํานักงาน
เชิงคุณภาพ
-. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารงาน ๔ ดาน
ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงาน ๔ ดาน
๒. สํา นัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประถมศึก ษาอ างทอง ไดรั บ ทราบขอมูล ปญ หา
อุปสรรคจากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอางทองเพื่อนําไปวางแผนการพัฒนาและเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษาตอไป

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิทรา อุนทรัพย
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๖
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓
สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภาระหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มุงจัดการศึกษาใหผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย การบริหารจัดการดานบุคลากร จึงเปนเรื่องจําเปน
ที่จะตองดําเนินการใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกเรื่อง ทุดงาน เนื่องจากกลุมอํานวยการ
ยังขาดอัตรากําลังในการปฏิบัติงานดานธุรการ ดานใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนตองจาง
ลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่ธุรการ เปนการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริห ารจัดการดานบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานของกลุมอํานวยการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
ดําเนินการจัดจางลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑ อัตรา
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จั ด จ า งลู ก จ า งชั่ ว คราว ปฏิ บั ติ ง านด า นธุ ร การกลุ ม อํ า นวยการ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑ อัตรา
เชิงคุณภาพ
กลุม อํานวยการ สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีบุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
งบประมาณ
จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถบริหารจัดการงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงาน
ไดผูที่มีความรู ความสามารถ มาปฏิบัติหนาที่ธุรการ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง และมีความตอเนื่องในการปฏิบัติงานอันจะกอประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สรางความรูความเขาใจการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม ว ๒๑
นางธมกร ธรณภวัต

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๓
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
โดยรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๔
วรรคสี่ บัญญัติวา “การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” และหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ.ดานการศึกษา (๓) บัญญัติวา “ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยาง
แทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีก ลไกรางระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา การใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒
ซึ่งผานการประเมิน ทั้งนี้ ใหคํานึง ถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดา น
การเรียนการสอน ตามหลัก เกณฑและวิธีก ารที่ ก.ค.ศ.กําหนด” และยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศได
กําหนดใหมี ก ารพั ฒ นาทรัพยากรบุค คลให มีความสามารถและสมรรถนะที่เ หมาะสมรองรับ การพัฒ นา
ประเทศไทย ๔.๐ โดยครูเปนกลไกสําคัญสูงยิ่งในการเตรียมผูเรียนตามยุทธศาสตรดังกลาว
ดังนั้น เพื่อใหเกิดคุณภาพการศึก ษา และสามารถพัฒ นาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม ไดตามเจตนารมณของกฎหมายและยุทธศาสตรและการพัฒนาประเทศดังกลาว สมควร
กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูดํารงตําแหนงครูไดมีการสั่งสม
ความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสงเสริมให
ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ การดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม
ว ๒๑/๒๕๖๐
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จัด ประชุ ม ชี้ แ จงผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
(กลุมเปาหมาย) จํานวน ๒๘๒ คน ดังนี้
- ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน ๑๔๕ คน
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู
จํานวน ๑๐๔ คน
- คณะกรรมการดําเนินงาน
จํานวน ๓๑ คน
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหนงครู มีความรูความเขาใจ
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติการประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑใหม ว ๒๑/๒๕๖๐
งบประมาณ
จํานวน ๕๓,๔๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันสีร่ อยบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
-. รอยละ ๘๐ ของผูบ ริห ารสถานศึก ษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหนงครู มี
ความรูความเขาใจในการประเมินวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑใหม ว ๒๑/๒๕๖๐
เชิงคุณภาพ
-. รอยละ ๘๐ ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูสามารถ
นําไปเปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู สามารถนําความรูที่ไดรับ
เปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม รวมทั้งนําไปเผยแพรสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทานอื่น ๆ ไดอยางถูกตอง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
นางธัญญรัตน ผลแกว

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๙
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการทําความดีคุณธรรม
แบบเชิงรุก โดยใหผูเรียนที่เปนเด็กและเยาวชนเกิดความรูสึกเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรูนี้เอง ผานเทคนิค
วิธีการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกทําโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจ
และความคิดริเ ริ่มของผูเรียนเอง เนนการเรียนรูผานกระบวนการกลุม ที่ล งมือปฏิบัติงานจริง ดวยความ
พากเพียรพยายามอยางจดจอตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ตองทํางานจริง ไมนอยกวา
๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นําไปสูก ารแกไขปญหาดานความเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรม และสงเสริมการบมเพราะความดีมีคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ รวมทั้งการขยายความมี
สวนรวมไปสูบุคคลตาง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกเด็ก
และเยาวชนใหมีคุณลักษณะตามที่กําหนด และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สงเสริมบุคลากรในองคการใหมีคุณธรรมจริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ สามารถอยู
รวมกันอยางมีความสุข และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. เพื่อพัฒนาและขยายผลรูปแบบการนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เพื่อใหโรงเรียนที่ผานการประกวด ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมี
โอกาสไปนําเสนอผลงานในระดับภาคตอไป
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- นัก เรียนโรงเรียนในสัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง เขารวมกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” จํานวน ๑๑๒ คน ๑๔ กลุมโรงเรียน ๆ ละ ๘ คน และ
ผูเกี่ยวของ รวมเปน ๑๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
- สงเสริมการทําความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยใหนักเรียนเกิดความรูสึกเปนเจาของกิจกรรมเรียนรู
ผานเทคนิควิธีก ารเรียนรูแบบโครงงาน (Project Approach) โดยเลือกทําโครงงานที่มาจากความสนใจ
ความคิดริเริ่มของนักเรียนเอง เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง
งบประมาณ
จํานวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถวน)
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูผรู ับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวม
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน ๆ ๑๕ คน
เชิงคุณภาพ
-. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนวิถีพุท ธในสัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ทุกโรงเรียนดําเนินโครงงานคุณธรรม "“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” สูงขึ้น
ผลการดําเนินงาน
๑. โรงเรี ยนคุณธรรม “เยาวชนไทย ทํา ดี ถวายในหลวง” ไดรับ การสง เสริม สนั บ สนุ นพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับการพัฒนา
และขยายผลรูปแบบการนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
๓. เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถทําโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ได
อยางมีประสิทธิภาพ
๔. โรงเรียนที่อานการประกวดระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมีโอกาสไป
นําเสนอผลงานโครงงานในระดับภาคตอไป

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางจารุณี ปานแดง

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
ดวยสํา นัก งานโครงการสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี รวมกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อใชในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีครู
ไมครบชั้นและจัดการเรียนรูแบบคละชั้น โดยดําเนินการตอเนื่องตั้งแต ป ๒๕๕๖
สําหรับ ปการศึก ษา ๒๕๖๑ สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ มูลนิธิส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) มีโครงการปรับปรุงสื่อ
๖๐ พรรษา เพื่อใชเ ปนหลักในการออกอากาศการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใชมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปการศึกษา ๒๕๖๑
ในการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครสวรรค เขต ๑ ไดรวมรับผิดชอบในการจัดทําตนฉบับสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ในระดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๑-๓ สวนสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
อางทอง และสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ไดรับมอบหมายใหจัดทําและปรับปรุง
ตนฉบับกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้น ป.๔-๖ โดยใหจัดทําแยกเปนรายชั้นเพื่อสะดวกกับการ
จัดการเรียนรูตามระบบทางไกลผานดาวเทียมที่จะนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๑
ในการนี้ สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ได จัด สรรงบประมาณใหศึ ก ษานิ เ ทศก
ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการ
ปรับปรุง จัดทําและจัดพิมพเอกสารสือ่ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเดิม
จัดทําเปนสื่อคละชั้นชวงชั้น ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ใหจัดทําเปนสื่อแยกรายชั้น สําหรับ เปนสื่อหลัก ในการ
ออกอากาศผานดาวเทียม
ดังนี้ เพื่อใหก ารดําเนินเกิดประสิทธิภาพ เสร็จทันตามเวลาที่กําหนดเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่ อปรับปรุง จัดทํา และจัดพิมพตนฉบับ เอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนรายชั้น (ป. ๔,๕,๖) ใหสมบูรณพรอมสงโรงพิมพ
๒. เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ปรับปรุง จัดทํา และจัดพิม พตนฉบับสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนรายชั้น (ป. ๔,๕,๖) พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๒ ภาคเรียน
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชิงคุณภาพ
- สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมสาระกาเรียนรูภาษาไทย
เปนรายชั้น (ป. ๔,๕,๖) เสร็จตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพ
งบประมาณ
จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ร อ ยละ ๑๐๐ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จั ด ทํ า และจั ด พิ ม พ ต น ฉบั บ สื่ อ ๖๐ พรรษา สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนรายชั้น (ป. ๔,๕,๖) พ.ศ. ๒๕๖๐)
จํานวน ๒ ภาคเรียน
ชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ มีสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เปนรายชั้น (ป. ๔,๕,๖) เสร็จตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
๑. ไดสื่อที่มีคุณภาพ สามารถชวยแกปญหาการจัดการเรียนรูในโรงเรียนได
๒. นักเรียน (ในโรงเรียนที่ใชสื่อ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
นางจารุณี ปานแดง

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑.๑
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีคําสั่ง สพฐ. ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิท ยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุม สาระการเรียนรูสัง คมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย
ใหเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ แลชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ นั้น
เพื่อใหส ถานศึก ษาสามารถนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
หลักสูตรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร สวนมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตรายังคมเดิม
การจัดการเรียนรูส ําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนยุคที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เด็กสมัยนี้ไมได
เรียนความรูและขอมูล สําคัญเฉพาะจากโรงเรียนเพียงแหลง เดียวเทานั้น โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และ
อินเตอรเน็ต คือตองการใหนักเรียนไดทักษะและความรูที่จําเปนอะไรบาง จัดการเรียนรูอยางไรใหไดทั กษะ
เหลานั้น รูไดอยางไรวาไดทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่ไมได ทําอยางไรบางกับนักเรียนบางคนที่เกงกาวหนา
ไปแลว จากเหตุผลดังกลาวนี้จึงเปนที่มาของการนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาใช
เนื่องจากเปนการเรียนรูที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ผูเรียนสรางองคความรูและการจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน และรวมมือกัน
มากกวาการแขงขันผูเรียนไดเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด คิด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะ
การคิดชั้นสูง เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล ขาวสาร และหลักการสูการสรางความคิด
รวบยอด ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ความรู
เกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเ รียน ในขณะเดียวกันการพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ถือเปนประเด็นสําคัญที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะสนองตอบและนํามาสูการปฏิบัติ จึงกําหนดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
สาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของ สพฐ.

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑ นําไปสูการปฏิบัติในการจัดกาเรียนรู
๓. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน การนํามาตรฐานและตัวชี้วัดนําไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับผูเรียนและ
สอดคลองกับนโยบายจัดการศึกษาของ สพฐ.
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานํามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรูทีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
สาระการเรียนรู ในกลุม สาระการเรียนรูสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (ฉบับ ปรับปรุง พุท ธศักราช
๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.
๒. สถานศึกษานํามาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตจรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ นําไปสูการปฏิบัติในการจัดกาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการการเรียนรูที่สอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
งบประมาณ
จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรุงปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เหมาะสมสากับผูเรียนและ
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.
๒. ร อยละ ๑๐๐ ของสถานศึ ก ษานํา มาตรฐานและตั ว ชี้วั ด ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําไปสูการปฏิบัติ
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผลการดําเนินงาน
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขั้นพื้นฐานและการจั ดกาเรียนรูที่ส อดคล องกับ มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนไดรับการพัฒ นาการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active
Learning สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ และครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน
นายโสรส มั่นดี นายณรงค สังขสอาด นายไตรรงค เฉวียงหงษ

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๔.๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการประกันการเรียนรูและรับรองมาตรฐาน
ผูเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในชั้นเรียนสุดทายของแตละชวงชั้นใหเปนการวัดผลระดับชาติ
เพื่อใหสามารถใชการวัดประเมินผลที่เปนมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันได เปนกลไกในการประกันการ
เรียนรูและรับ รองมาตรฐานผูเ รียนแตล ะชวงชั้น โดยในปก ารศึก ษานี้ นอกจากโรงเรียนสังกัดสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ยังมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สังกัดกรมสง เสริมการปกครองสวนทองถิ่น สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมืองพัทยา เขารวม
ประเมินดวย
การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ กําหนดใหมีการประเมิน
คุณภาพนักเรียนโดยพรอมกันทุกสังกัด ดังนี้ คือ
๑. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปที่
๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒
๓. การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู เ รี ย น ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๓ (NT)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อกําหนดแนวดําเนินการ การวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่ อนมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเชื่อถือได
และสอดคลองกับแนวทางการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา
๒๕๖๐
๒. เพื่อกําหนดแนวดําเนินการประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริงตามบริบทของเขต
พื้นที่การศึกษา และสอดคลองกับแนวทางการประเมินของสวนราชการ
๓. เพื่อใหส ถานศึก ษาไดขอมูลผลการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาปลายป ๒๐ % ของคะแนนสอบ
ทั้งหมด ของชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ และมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใชขอสอบกลาง
๔. เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนทุก คน ทุกโรงเรียนในพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง (สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

การศึกษาเอกชน จํานวน ๖ โรงเรียน สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๙ โรงเรียน สังกัด
สํานักงานการอุดมศึกษา จํานวน ๒ โรงเรียน รวม ๑๖๒ โรงเรียน)
๒. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
สอบวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๓. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ สอบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ สอบวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๔. ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๓ ความสามารถ พื้นฐาน ๓ ดา น คือ ความสามารถดานภาษา (Literacy)
ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning abilities) โดยกําหนดสอบ
พรอมกันในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนดําเนินการ การวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาใหเ ปนรูป ธรรม เปนระบบที่มีป ระสิทธิภาพ มีม าตรฐานเชื่อถือได และ
สอดคลองกับแนวทางการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา
๒๕๖๐
งบประมาณ
จํานวน ๕๐๒,๒๖๖ บาท (หาแสนสองพันสองรอยหกสิบหกบาทถวน)
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ไดรับการประเมินความสามารถดานภาษา
(Literacyป ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) และความสามารถดานเหตุผล (Reasoning ability)
จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้ นประถมศึก ษาปที่ ๑ ไดรับ การประเมินการอานเขียนภาษาไทย
จํานวน ๑๔๕ โรง
๓. รอยละ ๑๐๐ ของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึก ษาปที่ ๑,๒ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของทุกสานสอบมีแนวดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ในสําเขตพื้นทีก่ ารศึกษาใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเชื่อถือได
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใชขอมูลสารสนเทศ จากการตรวจสอบแลพะ
ประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะดานวิชาการ การสงเสริมนักเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนทีเ่ ปนศูนยการอบรมครูดวยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา CLTV

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายณรงค สังขสอาด
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๒
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒
ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษาและทุ กสังกัด โดยระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา DLTV
และ Internet โดยจัดอบรม ๔ หลักสูตร คือ ระดับประถมศึกษาปที่๑ - ๓ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔-๗ ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ และระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.ป จะจัดใหมีการอบรมสะเต็มศึกษาแกครู
พี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เปนศูนยอบรมครูสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของทองถิ่น และของสํานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา ดวยระบบทางไกล ทั้ง ถ ระบบ กอนการอบรมครูในโรงเรียนทั่วไป โดยขอความอนุเคราะห
ใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนศูนยปลายทางในการอบรมครูพเี่ ลีย้ งดวยระบบ
ทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา DLTV และ Internet มี สสวท. เปนวิทยากรใหการอบรม ณ
สถานที่ตนทาง
วัตถุประสงค
๑. เพื่ออบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เปนศูนยการอบรมครูสะเต็มศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
ทองถิ่นดวยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
๒. เพื่อ สรางและสง เสริม ใหครูพี่เ ลี้ยงในโรงเรียนศูนยก ารฝก อบรมสะเต็ม ศึก ษา นําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปจัดอบรมใหครูในโรงเรียนทั่วไป
๓. เพื่อใหส ถานศึก ษาไดขอมูลผลการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาปลายป ๒๐ % ของคะแนนสอบ
ทั้งหมด ของชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ และมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใชขอสอบกลาง
๔. เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูพี่เลี้ยงศูนยฝกอบรมประจําจังหวัดของเขตพื้นที่ ของทองถิ่น และ สพม. ๕ จํานวน ๕๖ คน
เชิงคุณภาพ
ครูพี่เลี้ยงทุกคนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปจัดการอบรมใหครูในโรงเรียนทั่วไปได
ทุกระดับ
งบประมาณ
จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูพี่เลี้ยงศูนยฝกอบรมทุกคนเขารับการอบรม
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. รอ ยละ ๑๐๐ ของครู พี่เ ลี้ย งที่ผานการอบรมสามารถกลับ ไปจัดการอบรมใหครู ในโรงเรีย น
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา โรงเรียนตนแกลาสะเต็มและโรงเรียนทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
๑. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนศูนยฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจวิธีการจัดอบรมสะเต็มศึกษา
๒. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนศูนยฝกอบรมสามารถาจัดการอบรมใหครูในโรงเรียนทั่วไป
๓. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนศูนยฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาใหกับนักเรียนได
๔. ครูที่เขารับการอบรมไดรับสื่อและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาทุกคน

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๑๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

สรางภูมิคมุ กัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางดาวรุง บุญถนอม
สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ
() ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑
() นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
() กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑
กระทรวงศึกษาธิก าร รวมกับสํานัก งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กําหนดนโยบายในการ
เสริมสรางทัก ษะการดํารงชีวิตของผูเรียน เพื่อใหมีคุณลัก ษณะที่พึง ประสงค ๓ ดาน คือ ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การพัฒนาผูเรียน มีแนวทางการจัดกิจกรรม คือ เปนกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ที่ทําใหผูเรียนเกิดมโน
สํานึก รูผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมกิจกรรมอยางจริงจังใหครอบคลุมผูเรียน
ทุกกลุมเปาหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
ภัยในวัยเรียน และเนนใหกับนักเรียนมีความรูความเขาใจในพิษภัยในสังคม เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดปลอดภัยใน
สังคม และการฝกใหมีระเบียบ วินัย และคานิยมที่ถูกตองเพื่อความปลอดภัยจากปญหาตาง ๆ พรอมทั้งใช
กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุม ผูเรียนหลักสูตรลูกเสือและคูมือการฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด ทั้ง ภ เรื่อง คื อ หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือแตละ
หลักสูตร และขยายผลจัดตั้งเปนกองลูกเสือในสถานศึกษาได
ในการนี้ เพื่อใหการขับเคลือ่ นนโยบายดังกลาวใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการสรางภูมิคุมกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อใหมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด และสงเสริมทักษะชีวิตของผูเรียนใหมที ักษะชีวิต การเรียนรูตาม
กระบวนการทางลูกเสือ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค คานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และมีความรู ความเขาใจ
ในการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. เพื่อเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ คือ ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด
๓. เพื่อลดชองโอกาสและปองปรามเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ย งในสถานศึกษาที่มีแนวโนมจะเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด
๔. เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน
๕. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ลูกเสือในโรงเรียน จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑-๒ หมู ๆ ละ ๔-๘ คน
๒. ผูกํากับลูกเสือ จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน
๓. นักเรียนแกนนําจากทุกโรงเรียน อยางนอยโรงเรียนละ ๒-๕ คน
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เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักศึกษา มีความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และ
รวมแสดงพลังในการแกไขปญหายาเสพติด
๒. ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู อาจารย ผู ป กครอง นั ก เรี ยน นัก ศึก ษา สามารถรั บ รูแ ละเห็น ถึ ง
ความสําคัญของการรณรงควันตอตานยาเสพติด ในการที่จะรวมมือเพื่อแกไขปญหายาเสพติด
๓. นักเรียนที่ผานการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ถูกตองเหมาะสมตามวัย
๔. นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัย หางไกลยาเสพติด
งบประมาณ
จํานวน ๔๐๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถวน)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการอบรมทุกคน มีความพึงพอใจในกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด และ
กิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของลูก เสือที่เ ขารับการอบรมตามหลัก สูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติดในการปฏิบัติ
กิจกรรมของโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด และกิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน มี
ภูมิคุมกัน มีความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และรวมกันรณรงค ปองกันเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
๑. สามารถหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. สามารถเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คื อ ยึดมั่นใน
ระบบประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด
๓. ลดชองโอกาสและปองปรามเด็ก และเยาวชนกลุม เสี่ยงในสถานศึก ษาที่มีแนวโนม จะเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด ลูกเสือที่ผานการอบรมสามารถกลับไปขยายผลการดําเนินงานในโรงเรียนได
๔. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน
๕. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสถานศึกษาในสังกัด ๑๔๕ แหง เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนสวนเชื่อมและสงตอนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดยมีการ
ดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธ จุดเนนการบริห ารแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ โปรงใส
ตรวจสอบได และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ดังตอไปนี้
๑. ดานคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ควรเรงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตร
กําหนด จากผลการทดสอบการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ควรเรงพัฒนาผูเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ ใหไดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
จากการศึกษาสภาพแวดลอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เ ขมแข็ง แตมีครูมีไมครบชั้น สอนไมตรงวิชาเอก และมีปญหาดานบุคลากร คือ ครูใหม
ขาดประสบการณและเทคนิคการสอน มีภาระงานนอกเหนือจากหนาที่ก ารสอน ทําใหสอนไดไมเต็ม เวลา
และปญหานักเรียนมีครอบครัวที่ยากจน ผูปกครองยายถิ่นฐานบอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ควรจัดอบรมใหครูใหมไดเรียนรูเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ และนําครูทรงคุณคามาชวยสอนหรือ
ถายทอดเทคนิคการสอนใหกับครูรุนใหม
๒. ดานโอกาส
จากการศึกษาสภาพแวดลอม สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีผูเ รียนที่เปน
ชาวตางชาติเพิ่ม มากขึ้น ครอบครัวมีปญ หาเรื่องการหยารางของพอแม สง ผลใหขาดการดูแล เอาใจใสใน
การศึกษาของบุตรหลาน ทําใหผ ลการเรียนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาส มีผ ล
การเรียนเฉลี่ยที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย ระดับ ประเทศ สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง ควร
สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และควรจัดใหมีการวางแผน
การศึกษาตอตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวามีอาชีพอะไรบางและคนพบตัวเองวา
มีความชอบหรือถนัดในอาชีพใด
๓. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากการศึกษาสภาพแวดลอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีปจจัยภายนอก
เปนโอกาสที่ดีที่มีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหการสนับสนุนงบประมาณจางครูอัตราจางชวยสอนทั้งครูไทย
และครูตางชาติ แตยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงทําใหครูขาดทักษะ
ในการผลิตและใชสื่อการสอนใหตรงกับวัตถุประสงคในการเรียนรู ขาดทักษะการวัดและประเมินผล และ
ทักษะทางการใชภาษาอังกฤษ ตลอดจนการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา เชน นักการภารโรง ครูธุรการ
โรงเรียน จึงทําใหครูทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มที่ เนื่องจากตองปฏิบัติหนาที่อื่น
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๔. ดานการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เขมแข็ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองผานการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีเยี่ยม สิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน ไดแก งบประมาณในการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทาง
การศึกษา สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ในการดํา เนินการแปลงเป า หมาย ยุ ท ธศาสตร กลยุท ธ และแนวทางการดํ าเนินงานตามแผนปฏิบัติก าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ
กิจกรรมหลักที่จะนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายอยางชัดเจน รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุ
เปาหมายหลัก

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๑๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คณะทํางานจัดทําเอกสาร
ที่ปรึกษา
นายมโน ชุนดี
นายสมปอง คงออน
นายนพปฎล บุญพงษ
นายสมชัย ปานผาสุข
นายสมเกียรติ แกวมณี

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หัวหนาคณะทํางาน
นางวิภา สาธิตะกร

รก. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

คณะทํางาน
นางสาวปราณี อยูสุข
นางสาวอารีย บุญเสริม
นางไพฑูรย จิตใส
นางเครือมาศ เจียรนัย
นางสมคิด ชีระภากร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เลขานุการ
นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

