
  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สารบัญ 
  หนา 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ …………………………….………………………………………………………    ๑ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๑ นโยบาย สพฐ. ที่ ๑…………………………….……………………………………………    ๒ 

 ๑. โครงการสบืสานวัฒนธรรมประเพณีไทย .........................................................................    ๓ 
 ๒. โครงการสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม (ทําบุญตักบาตรทุกวันอังคาร) .........................    ๖ 

 
๓. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สพป.อางทอง           

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ .......................................................................................................    ๙ 
 ๔. โครงการการพฒันาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร สพป.อางทอง   ๑๒ 

 
๕. โครงการเสรมิสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ ประจําปงบประมาณ                   

พ.ศ. ๒๕๖๑ : การเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จังหวัดอางทอง ....................  ๑๙ 
 ๖. โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.อางทอง ...........  ๒๓ 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ นโยบาย สพฐ. ที่ ๒…….……………………………………………………………………  ๒๗ 

 
๗. โครงการพฒันาระบบการวัดและประเมนิผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของนักเรียนกลุมขุนอินท ..................................................................................................  ๒๘ 

 
๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................  ๓๒ 
 ๙. โครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ............................................  ๓๕ 
 ๑๐. โครงการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน .......................................................  ๓๙ 

 
๑๑. โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ..................................................  ๔๒ 
 ๑๒. โครงการสรางสรรคและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จังหวัดอางทอง ..............  ๔๙ 

 
๑๓. โครงการการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

และ O-NET ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปที่ ๖ และช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ สพป.อางทอง ....................................................................................  ๕๒ 

 ๑๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-Net ป.๖ และ ม.๓ ...............................  ๕๘ 
 ๑๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT และ O-Net ............................................  ๖๒ 

 
๑๖. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ O-Net           

ของนักเรียนช้ัน ป.๖ .......................................................................................................  ๖๕ 
 ๑๗. โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   ๖๙ 
 ๑๘. โครงการการบรูณาการการอาน เขียน คิดวิเคราะหสูอัตลกัษณความเปนไทย ....................  ๗๒ 

 
 

 

 

 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ นโยบาย สพฐ. ที่ ๒…….……………………………………………………………………  
 ๑๙. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน NT และ O-Net   ๗๗ 
 ๒๐. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ปการศึกษา ๒๕๖๐ .....................  ๘๐ 

 
๒๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) .............................................................................................................  ๘๓ 

 
๒๒. โครงการยกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนกลุมโรงเรียน                

วิเศษเมืองทอง .................................................................................................................  ๘๘ 
 ๒๓. โครงการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได ...............................................................  ๙๑ 
 ๒๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน .......................  ๙๔ 
 ๒๕. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ....................  ๙๘ 

 
๒๖. โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน                           

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ .....................................................................................................  ๑๐๑ 
 ๒๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสรมิอัจฉริยภาพทางดานหุนยนต ........................  ๑๐๕ 

 
๒๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนการสอน

แบบเวตคณิตแบบอินเดีย ...................................................................................................  ๑๐๘ 
 ๒๙. โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ....................................................  ๑๑๑ 
 ๓๐. โครงการพฒันาการอานการเขียนเพื่อการสือ่สาร (อานเขาใจ) ........................................  ๑๑๔ 

 
๓๑. โครงการแขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรบัเยาวชน ครั้งที่ ๒๓                    

และครั้งที่ ๒๔ .................................................................................................................  ๑๑๘ 
 ๓๒. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...........................................................................  ๑๒๑ 
 ๓๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสเต็ม ..........................................................  ๑๒๕ 
 ๓๔. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา (STEM) .............................................  ๑๒๘ 
 ๓๕. โครงการเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๔ ..............................................................  ๑๓๒ 
 ๓๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............................  ๑๓๖ 

 
๓๗. โครงการเขาคายสะเต็มศึกษานักเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ..................................  ๑๔๐ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๓ นโยบาย สพฐ. ที่ ๓…….……………………………………………………………………  ๑๔๔ 

 ๓๘. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อางทอง ........  ๑๔๕ 
 ๓๙. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.อางทอง ..................................................  ๑๕๑ 

 
 

 

 

 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๓ นโยบาย สพฐ. ที่ ๓…….……………………………………………………………………  

 
๔๐. โครงการการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป                 

ตําแหนงครผููสอน ............................................................................................................  ๑๕๔ 

 
๔๑. โครงการการคัดเลือกลกูจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน                                 

โครงการคืนครูใหนักเรียน ...............................................................................................  ๑๕๗ 

 
๔๒. โครงการเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS                            

สําหรับโรงเรียนในสังกัด ..................................................................................................  ๑๖๐ 

 
๔๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมของผูที่จะเกษียณอายุราชการ                  

และการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส                             
(Pensions’ Electronic Filing) .....................................................................................  ๑๖๔ 

 ๔๔. โครงการสงเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบุคลากร สพป.อางทอง ...................  ๑๖๘ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ นโยบาย สพฐ. ที่ ๔…….……………………………………………………………………  ๑๗๑ 

 ๔๕. โครงการการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน  สังกัด สพฐ. ...........................  ๑๗๒ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๕ นโยบาย สพฐ. ที่ ๕…….……………………………………………………………………  ๑๗๖ 

 
๔๖. โครงการการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกจิกรรมการเรียนรูและบรหิาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ................................................................  ๑๗๗ 
 ๔๗. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ..................................................  ๑๘๐ 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๖ นโยบาย สพฐ. ที่ ๖…….……………………………………………………………………  ๑๘๓ 
 ๔๘. โครงการการขับเคลือ่นการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ .........................  ๑๘๔ 
 ๔๙. โครงการแสงเทียนแหงศรทัธาพัฒนาการศึกษาอางทอง   ป  ๒๕๖๑ ..........................  ๑๘๙ 
 ๕๐. โครงการครูดีศรีอางทอง ป ๒๕๖๑ ..............................................................................  ๑๙๒ 

 
๕๑. โครงการประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จ               

เปนทีป่ระจักษ ................................................................................................................  ๑๙๕ 
 ๕๒. โครงการสรรหาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ป ๒๕๖๑ ...................................................  ๑๙๙ 
 ๕๓. โครงการพฒันาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ........................................................  ๒๐๒ 
 ๕๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา .........................................  ๒๐๗ 

 
๕๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบติัการและงบประมาณ                  

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ .....................................................................................  ๒๑๓ 
 ๕๖. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมนโยบายและแผน .............................  ๒๑๘ 

 
 

 

 

 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๖ นโยบาย สพฐ. ที่ ๖…….……………………………………………………………………  

 
๕๗. โครงการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดตามกฎกระทรวงวา

ดวย ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ .................  ๒๒๓ 
 ๕๘. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางย่ังยืน .......................  ๒๒๗ 
 ๕๙. โครงการสงเสรมิสนับสนุนและพฒันาประสทิธิภาพการจัดการบรหิารการศึกษา ........  ๒๓๐ 
 ๖๐. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการและสงเสรมิการมสีวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง ....  ๒๓๓ 

โครงการท่ี สพฐ. และหนวยงานอ่ืนจัดสรรใหดําเนินการโดยเฉพาะ ..................................................  ๒๓๗ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๑ นโยบาย สพฐ. ที่ ๑…….……………………………………………………………………  ๒๓๘ 

 
๑. โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกบับุคลากรใน สพป.อางทอง (เขตคุณธรรม)

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ .......................................................................................................  ๒๓๙ 

 
๒. โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกบัผูบรหิารสถานศึกษาใน  สพป.อางทอง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ........................................................................................................  ๒๔๓ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ นโยบาย สพฐ. ที่ ๒…….……………………………………………………………………  ๒๔๗ 

 ๓. วัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐  ๒๔๘ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ นโยบาย สพฐ. ที่ ๔…….……………………………………………………………………  ๒๕๒ 

 ๔. สงเสรมิโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน ..................................................  ๒๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.อางทอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๑ ดานความมั่นคง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๑ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย* ๒๒,๖๐๐ กลุมอํานวยการ 

นางมานพ มณีโชติ 
๒ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ทําบญุตักบาตร

ทุกวันอังคาร) 
๒๑,๐๐๐ กลุมอํานวยการ 

นางสุณี บุญเลิศ 
๓ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑* 
๙,๕๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

น.ส.จีราภรณ รอดเช้ือ 
๔ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมี

สวนรวมของบุคลากร สพป.อางทอง 
๕๕๖,๗๗๐ กลุมอํานวยการ 

นางมานพ มณีโชติ 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

๕ เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การเขาคาย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จังหวัดอางทอง* 

๓๖,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
นางดาวรุง บุญถนอม 

๖ เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัด สพป.อางทอง* 

๑๐๑,๔๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
นายณนพพล เสนาะดนตร ี

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่สรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ เสริมสรางความเขมแข็งในการพฒันาผูเรยีนอยางมีคุณภาพดวยการปรบัหลักสูตร การวัด

และประเมินผลทีเ่หมาะสม 
๗ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุมขุนอนิท* 
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนขุนอินท 

นายสาโรจน โพธ์ิศร ี
๘ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)* 
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนพัฒนมิตร 

นายภูดิศ พัดพิน 
๙ การพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ๘๗,๒๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

นางจารุณี ปานแดง 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑๐ สรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ๗๖,๖๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายโสรส มั่นดี 

๑๑ นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓๐๑,๕๓๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
น.ส.จีราภรณ รอดเช้ือ 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
๑๒ สรางสรรคและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

จังหวัดอางทอง* 
๓๐,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

นางธัญญรัตน ผลแกว 
๑๓ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ และ O-NET ของนักเรียน
ช้ันประถม ศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ สพป.อางทอง 

๓๐๑,๘๑๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายโสรส มั่นดี 

๑๔ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน O-Net ป.๖ 
และ ม.๓* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา 
นายศราวุธ ดีชัย 

๑๕ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT และ O-Net* ๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนเมืองทองสมัพันธ
นายกิตติ ตองประสงค 

๑๖ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียน
ช้ัน ป.๓ และ O-Net ของนักเรียนช้ัน ป.๖* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนเกษไชโย 
น.ส.กาญจนา ใจยืน 

๑๗ คายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนไชโยบรูพา 
นายอลงกต แกนคิร ี

๑๘ การบรูณาการการอาน เขียน คิดวิเคราะหสูอัตลักษณ
ความเปนไทย* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนปาโมก 
น.ส.กานตฤทัย ชลวิทย เนตรจันทร 

๑๙ พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน NT และ O-Net* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
นายพชร บุญสวาง 

๒๐ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net)  
ปการศึกษา ๒๕๖๐* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก 
นายวีระชาติ มาลัย 

๒๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวย
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนดอกแกว 
นายพงษศักด์ิ ทองศักด์ิ 

๒๒ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง 
นายธีรวุธ จิระโภคิน 

๒๓ แกปญหาการอานไมออกเขียนไมได* ๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนสามโก 
นางสารี่ คงออน 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๒๔ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
พื้นฐาน* 

๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา 
นายสามารถ คงสุข 

๒๕ พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน* 

๑๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนบานนายแทน 
นายบุญย่ิง เช้ือนิล 

๒๖ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖* 

๒๐,๐๐๐ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
นายไพบูลย ปรากฎผล 

๒๗ อบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอจัฉริยภาพ
ทางดานหุนยนต* 

๒๐,๐๐๐ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
นายจําเนียร แจมอําพร 

๒๘ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเวตคณิตแบบอินเดีย 

๒๓๐,๐๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายโสรส มั่นดี 

๒๙ ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ๑๗๕,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นางจารุณี ปานแดง 

๓๐ พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ๑๕๕,๓๖๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นางจารุณี ปานแดง 

๓๑ แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับ
เยาวชน ครั้งที่ ๒๓ และครั้งที่ ๒๔* 

๓๙,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นางประทีปโชติ  มากสินธุ 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๓ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๓๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน* ๒๖๔,๔๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

นางอรจริา พุมพฤกษ 
๓๓ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสเต็ม* ๑๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนบานนายแทน 

นายบุญย่ิง เช้ือนิล 
๓๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา (STEM)* ๒๐,๐๐๐ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๓๕ เปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๔ ๕๖๖,๒๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตร ี

๓๖ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล ประจําป               
พ.ศ. ๒๕๖๑* 

๖,๖๐๒ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตร ี

๓๗ เขาคายสะเต็มศึกษานักเรียนระดับ ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๖๖๖,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายณรงค สังขสอาด 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๓ ดานการสงเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรปูแบบ
ที่หลากหลาย 
๓๘ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด สพป.อางทอง 
๑,๒๙๙,๙๔๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 

นางนิทรา อุนทรัพย 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๓๙ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.อางทอง* ๔๖,๑๐๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 
นางธมกร ธรณภวัต 

๔๐ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน* 

๑๙๒,๐๕๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 
น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 

๔๑ การคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการ
โรงเรียน โครงการคืนครูใหนักเรียน* 

๔๙,๖๐๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 
น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 

๔๒ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ในระบบ 
GFMIS สําหรับโรงเรียนในสังกัด 

๖๕,๖๐๐ กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย
นางธัญญารัตน จันทรแกว 

๔๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมของผูที่จะ
เกษียณอายุราชการและการย่ืนขอรบับําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส (Pensions’ 
Electronic Filing) 

๔๐,๙๐๐ กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย
น.ส.สุภา พงษหว่ัน 

๔๔ สงเสริมการออกกําลงักายเพือ่สุขภาพบุคลากร 
สพป.อางทอง 

๒๖,๔๐๐ กลุมอํานวยการ 
นางสุณี  บุญเลิศ 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
๔๕ การจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน  

สังกัด สพฐ.* 
๘๙,๓๖๐ กลุมนโยบายและแผน 

นางสมคิด ชีระภากร 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

๔๖ การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

๔๓,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายปรีชา แสงไข 

  



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๔๗ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ๒๘๑,๓๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายโสรส มั่นดี 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๖ ดานการพฒันาระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 
๔๘ การขับเคลือ่นการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน

ประชารัฐ 
๖๓,๙๙๕* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

นายโสรส มั่นดี 
๔๙ แสงเทียนแหงศรัทธาพฒันาการศึกษาอางทอง   

ป  ๒๕๖๑ 
๑๘,๕๐๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 

นางนันทยา โสภณสรัญญา 
๕๐ ครูดีศรีอางทอง ป ๒๕๖๑ ๒๔,๐๐๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 

นางนันทยา โสภณสรัญญา 
๕๑ ประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมผีลงานดีเดน

ที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจกัษ 
๒๖๔,๔๐๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 

นางนิทรา อุนทรัพย 
๕๒ สรรหาครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน ป ๒๕๖๑ ๗,๐๐๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 

นางนันทยา โสภณสรัญญา 
๕๓ พัฒนาประสทิธิภาพงานตรวจสอบภายใน ๑๐๕,๘๔๐ หนวยตรวจสอบภายใน 

นางจันทรา จันทพันแจง 
๕๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา ๑๒๕,๑๑๐ กลุมนโยบายและแผน 

นางสมคิด ชีระภากร 
๕๕ เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการตามแผนปฏิบัติการ

และงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑* 
๒๓๐,๐๐๐ กลุมนโยบายและแผน 

น.ส.ปราณี อยูสุข 
๕๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงานกลุมนโยบาย

และแผน 
๑๕๐,๘๐๐ กลุมนโยบายและแผน 

นางวิภา สาธิตะกร 
๕๗ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

ในสังกัดตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑๗๕,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายณรงค สังขสอาด 

๕๘ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
อยางย่ังยืน 

๓๔,๐๕๐ กลุมนโยบายและแผน 
นางวิภา สาธิตะกร 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ สรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
๕๙ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดการบรหิารการศึกษา 
๕๐๐,๐๐๐ กลุมนโยบายและแผน 

น.ส.ปราณี อยูสุข 
  



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๓ สงเสรมิการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๖๐ พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวม
บุคลากร สพป.อางทอง* 

๒๐๗,๕๘๐ กลุมอํานวยการ 
น.ส.กรวิภา แสงนาค 

รวมท้ังสิ้น ๖๐ โครงการ ๘,๐๒๗,๔๙๗  
 

๒. แผนงาน/โครงการท่ี สพฐ. และหนวยงานอ่ืนจัดสรรใหดําเนินการโดยเฉพาะ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๑ ดานความมั่นคง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

๑ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกบับุคลากรใน 
สพป.อางทอง (เขตคุณธรรม)ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ สพฐ. 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
น.ส.จีราภรณ รอดเช้ือ 

๒ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูบริหาร
สถานศึกษาใน  สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔๑๖,๘๐๐ 
งบ สพฐ. 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
น.ส.จีราภรณ รอดเช้ือ 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขดีความสามารถใน

การแขงขัน 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 

๓ วัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔๔๓,๖๑๘ 
งบ สทศ. 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายโสรส มัน่ดี 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๔ สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออก

กลางคัน 
๑๘,๐๐๐ 
งบ สพฐ. 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตร ี

รวมท้ังสิ้น ๔ โครงการ ๑,๐๗๘,๔๑๘  

 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๑ ดานความมั่นคง 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

ชื่อโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนภารกิจหน่ึงของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อการอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและสืบทอดดานศิลปวัฒนธรรม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพือ่เปน
การสืบทอด อนุรักษประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อความเปนสิริมงคล สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในงานประเพณีวันข้ึนปใหม 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบทอดตอไป 
๒. เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณคาและสาระที่สําคัญของ

ประเพณีและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย 
๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดประชุมบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

๒. จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับคุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณีและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย 

๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรวมกิจกรรมเพื่อความเปนสิริมงคล 
และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประสานงานและเตรียมความพรอมดานตางๆ 

ประชาสมัพันธ 
ธ.ค.๖๐ นางมานพ มณีโชติ 

นางสุณี บุญเลิศ 
  

๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒ จัดประชุมบุคลากรใน สพป.อางทอง ธ.ค.๖๐ นางมานพ มณีโชติ 

นางสุณี บุญเลิศ 
๓ จัดถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ ธ.ค.๖๐ นางมานพ มณีโชติ 

นางสุณี บุญเลิศ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๒,๖๐๐  บาท(สองหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมบุคลากรใน สพป.อางทอง 
จํานวน ๖๐ คน 

๙,๖๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๖๐ คนๆ ละ ๒ มื้อ 
มื้อละ ๓๐ บาท 

   
๓,๖๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๖๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๖,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธีทําบญุถวายอาหารเพล
พระภิกษุสงฆ 

๑๓,๐๐๐    

- คาอาหารถวายพระ ๒๐ รูป   ๒,๐๐๐  
- คาปจจัยถวายพระ ๒๐ รูป   ๑๐,๐๐๐  
- คาดอกไมถวายพระ ธูป เทียน ๒๐ ชุด   ๑,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๒๒,๖๐๐ - ๒๒,๖๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 
 
 
 
 

๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรวม

กิจกรรมตามโครงการสบืสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองอนุรักษ

และสืบทอดประเพณีตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให
คงอยูตลอดไป 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสวนรวมจัดกิจกรรมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบทอดตอไป 
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

คุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณีและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นางมานพ มณีโชติ)      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ทําบญุตักบาตรทุกวันองัคาร) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ท่ี ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน แกเด็กและ

เยาวชนใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด  และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการสงเสรมิ
บุคลากรในองคกรใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ สามารถอยูรวมกนัอยางมี
ความสุข และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด และหนวยงานอื่น ตลอดจนเปนการสงเสรมิการสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท การสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาจิตใจและยึดมั่นในความดี ตลอดจนรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของไทย 
๒. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรวมกนัทาํบญุตักบาตร     

ขาวสาร อาหารแหง ทุกวันอังคาร 
๓. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรจากทุกระดับ นําหลักธรรม (ศีล ๕) ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และเปนตนแบบ

แกครูที่จะนําไปพัฒนานักเรียน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม ตอไป 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดทุกคน รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ทุกวันอังคารเพื่อเปนสิริมงคลใน
การดํารงชีวิต 

เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในสังกัด จะประพฤติ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา  

และสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
๒. บุคลากรสามารถนําหลักศีล ๕ ไปรวมขับเคลื่อนการสรางความปรองดอง สมานฉันท สรางความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ไดอยางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ บุคลากร สพป.อางทอง  ไดรวมกันทําบุญ  ตักบาตร

ขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ 
พ.ค. – ก.ย.๖๑ นางสุณี บุญเลิศ 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๑,๐๐๐  บาท(สองหมื่นหน่ึงพันบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมทําบญุ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง            
แดพระภิกษุสงฆ จํานวน ๑ รูป 

๒๑,๐๐๐    

- ปจจัยถวายพระ ๑ รูป ๒๑ ครัง้ๆ ละ          
๑,๐๐๐ บาท  

   
๒๑,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ - ๒๑,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง          

รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงทุกวันอังคาร 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองประพฤติ  

ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม  ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาและ
สามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
 

 
 

๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร  
อาหารแหงทุกวันอังคาร เพื่อเปนสิริมงคลและเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

๒. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดนําขอคิดในการฟงธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นางสุณี  บุญเลิศ)      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดบูรณาการความรวมมือกับสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรรัปช่ัน 
และทําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เพือ่สอดคลอง
กับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตรที ่๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ปจจุบัน
รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
สุจริต โดยกําหนดใหผูบริหาร เจาหนาที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา ทั้งน้ีไดกําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตสุจริตน้ัน 

เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง “เขตสุจริต” จึงจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน 
๒. เพื่อประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
๓. เพื่อทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

“เขตสุจริต” 
 

๓. 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” 

๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

๑. ไดผลการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน 

๒. ไดผลการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะผูรบับริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย 

๓. ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต” 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง “เขตสุจริต” 
พ.ย.๖๐ น.ส.จีราภรณ รอดเช้ือ 

 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๙,๕๐๐  บาท(เกาพันหารอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  รบัการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง “เขตสจุรติ” 

๙,๕๐๐    

- คาอาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการประเมินฯ 
ผูบรหิาร เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
 

๕,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับคณะกรรมการ 
ประเมินฯ ผูบริหาร เจาหนาที่และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเกี่ยวของ ๕๐ คน  ๆละ ๒ มื้อ  ๆละ ๓๐ บาท 

   
 

๓,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรบัผูบรหิาร
โรงเรียนและครู ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๕๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๙,๕๐๐ - ๙,๕๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทกุรายการ 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
ยังไมไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกจิกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ควรสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการไดปงบประมาณ 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและ

ผูเกี่ยวของ จํานวน ๕๐ คน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองทุกคน 

๒. ประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
จํานวน ๕๐ คน ในฐานะผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓. ผูบริหาร เจาหนาที่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ 
จํานวน ๑๐๐ คน ที่ไดรับการประเมินมีแนวทางในการปรบัปรุงและ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
 

รอยละ ๑๐๐ 
 

รอยละ ๑๐๐ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผลการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บคุลากรทางการศึกษาและ

ผูเกี่ยวของ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน 
๒. ผลการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน ในฐานะผูรับบริการหรือผูมสีวนไดสวนเสีย 
๓. มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต” 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดรับทราบผลการประเมินผูบริหาร เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน 
๒. ไดรับทราบผลการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในฐานะผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
๓. มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

สูเขตสุจริตตอไป 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางสาวจีราภรณ รอดเช้ือ)         (นายโสรส มั่นดี) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ 
       ประเมินผลการจัดการศึกษา 
         

ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายสมปอง คงออน) 

๑๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวมของบุคลากร สพป.อางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มีภารกิจหลักในการจัดการและสงเสรมิการจดัการ 

ศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยมุงเนนที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และยกระดับคุณภาพการใหบรกิารเพือ่ให
เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน  และยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถบริหารจัดการหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  จึงกําหนดพัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริม
การมสีวนรวมของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียตอหนวยงาน โดยระดมความคิด วางแผน รวมกันขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
เพื่อใหประสบิผลสําเรจ็ตามทีก่ําหนดไว 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจในภารกิจหลักของบุคลากรในหนวยงานและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
๒. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  เปนหนวยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคน ไดรบัการพฒันาในภารกจิ
หลักที่รับผิดชอบ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๒. ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรบัการ 
เสริมสรางความรูความเขาใจในภารกจิหลักของหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

เชิงคุณภาพ 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในการใหบริการไดอยางทั่วถึง 
 

๑๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามมาตรฐานสํานักงาน ม.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ น.ส.กรวิภา แสงนาค 
๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระบบควบคุมภายใน 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสุณี  บุญเลิศ 

๓ การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางมานพ  มณีโชติ 

๔ การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม  และวันสําคัญของชาติ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสุณี  บุญเลิศ 
๕ พัฒนารปูแบบประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางณัชภัษสรณ       

สิริอัคคะโชติ 
๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในสํานักงาน ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.กรวิภา แสงนาค 
๗ สพป.สจุริต ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสุณี  บุญเลิศ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๕๕๖,๗๗๐  บาท(หาแสนหาหมื่นหกพันเจ็ดรอยเจด็สิบบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการตามมาตรฐานสํานักงาน 

๖๑,๐๖๐    

๑. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ๑๓ คน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๓ คนๆ ละ ๑ มื้อ 

มื้อละ ๓๐ บาท 
   

๓๙๐ 
 

๒. ประชุมช้ีแจงตามแบบติดตามมาตรฐาน ๕๐ คน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ 

มื้อละ ๓๐ บาท 
   

๑,๕๐๐ 
 

๓. ประชุมติดตามจัดเกบ็ขอมลูมาตรฐาน ๕๐ คน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ 

มื้อละ ๓๐ บาท 
   

๑,๕๐๐ 
 

  

๑๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๔. จัดทําเอกสารการประชุม     
- คาอาหารทําการนอกเวลา ๑๓ คนๆ ละ ๔๒๐ บาท 

รวม ๒ วัน 
   

๑๐,๙๒๐ 
 

๕. ประชุมเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการ     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อ 

มื้อละ ๓๐ บาท 
   

๓,๐๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ มื้อละ 
๑๐๐ บาท 

   
๕,๐๐๐ 

 

- คาถายเอกสารดําเนินการประชุมทุกกิจกรรม   ๒๐,๐๐๐  
- คาจัดทําเอกสารการรายงานคณะกรรมการฯ 

๒๕ เลมๆ ละ ๓๕๐ บาท 
   

๘,๗๕๐ 
 

- คาวัสดุในการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานฯ    ๑๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

๕๑,๗๖๐    

๑. ประชุมรายงานและติดตามประเมินผล                
การควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๓ คนๆ ละ ๑ มื้อ 
มื้อละ ๓๐ บาท 

   
๓๙๐ 

 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๖๒ คนๆ ละ ๒ มื้อ 
มื้อละ ๓๐ บาท 

   
๙,๗๒๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๖๒ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๑๖,๒๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท 

  
๓,๖๐๐ 

  

- คาที่พักวิทยากร  ๑ คน ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๖๐๐  
- คาพาหนะวิทยากร   ๑,๘๐๐  
- คาจัดทําเอกสาร ๑๗๐ เลมๆ ละ ๘๕ บาท   ๑๔,๔๕๐  
- คาวัสดุ    ๕,๐๐๐ 

  

๑๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ การประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๑๓,๒๕๐    

๑. ประชุมคณะทํางานการประเมินฯ ๑๕ คน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ 

ละ ๓๐ บาท 
   

๔๕๐ 
 

๒. ประชุมผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัด ฯ จํานวน  ๔๐ คน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๔๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ 

ละ ๓๐ บาท 
   

๒,๔๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๔๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๔,๐๐๐ 

 

๓. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รวม ๒ คร้ัง     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๔๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ 

ละ ๓๐ บาท รวม ๒ ครั้ง 
   

๒,๔๐๐ 
 

- คาจัดทําเอกสาร ๔๐ เลมๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๔,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๔ การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม   
และวันสําคัญของชาติ 

๕๙,๐๐๐    

๑. บุคลากร สพป.อางทอง  รวมทําบุญถวาย
ภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆเน่ืองในวันสงกรานต 

    

- คาอาหารถวายพระ   ๒,๐๐๐  
- คาปจจัยถวายพระ   ๑๐,๐๐๐  
- คาดอกไม ธูปเทียน ถวายพระ   ๑,๐๐๐  

๒. นําบุคลากร สพป.อางทอง  ไปไหวพระ ๙ วัด  
และทําบญุเปนสริิมงคลแกตนเอง 

    

- คาจางเหมารถตู จํานวน ๒ คันๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท   ๘,๐๐๐  
๓. ถวายเทียนจํานําพรรษา เน่ืองในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  จํานวน ๙ วัด 

    

- ซื้อเทียนจํานวนพรรษา จํานวน ๙ ตน   ๑๘,๐๐๐  
๔. ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ     

- คาอาหารถวายพระ   ๒,๐๐๐  
- คาปจจัยถวายพระ   ๑๐,๐๐๐  
- คาดอกไม ธูป เทียนถวายพระ   ๑,๐๐๐  

  

๑๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๕. รวมงานพระราชพิธี งานพิธี ของจังหวัดอางทอง     
- จัดทําพวงมาลา พานพุมดอกไมสด จัดซื้อ

อาหารใสบาตร 
 

   
๗,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนารปูแบบประชาสัมพันธ  ใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑๖๗,๗๐๐    

๑. จัดทําเอกสารประชาสมัพันธใหกบัผูบรหิาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  จํานวน ๔๐๐ เลม 

    

- คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ๔๐๐ เลม   ๘๒,๐๐๐  
๒. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน OBEC Line     

- คาจัดจางทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ ๒๐๕ 
อันๆ ละ ๓๐๐ บาท 

   
๖๑,๕๐๐ 

 

๓. จัดประชุมคณะกรรมการศูนยขอมลูขาวสาร
ของ สพป.อางทอง 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐ คนๆ ละ ๑ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท รวม ๒ ครัง้ 

   
๑,๒๐๐ 

 

- คาวัสดุจัดทําแฟมเอกสาร    ๑,๐๐๐ 
๔. จัดทําปายประชาสมัพันธนโยบาย สพฐ.   ๑๐,๐๐๐  
๕. รวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ เชน วันนักขาว, 
รวมลงนามถวายพระพรวันเฉลมิพระชนมพรรษาฯ 

   
๔,๐๐๐ 

 

๖. การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ     
- คาวัสดุ    ๘,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในสํานักงานฯ 

๓๐,๐๐๐    

- คาปรับปรงุซอมแซมระบบกลองโทรทัศน  
วงจรปด  CCTV  ในสํานักงาน 

   
๓๐,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๗ สพป.สจุริต ๑๗๔,๐๐๐    
๑. ประชุมเสรมิสรางความเขาใจ สรางความตระหนัก 
ปรบัเปลี่ยนทัศนคติ จํานวน ๕๐ คน รวม ๓ ครั้ง 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท รวม ๓ ครัง้ 

   
๙,๐๐๐ 

 
 

  

๑๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท รวม ๓ ครัง้ 

   
๑๕,๐๐๐ 

 
 

๒. ศึกษาดูงานเขตพื้นที่สจุริตตนแบบ (รวม ๒ วัน)     
- คาจางเหมารถ ๑ คันๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท   ๔๐,๐๐๐  
- คาอาหารเชา ๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๑๐,๐๐๐  
- คาอาหารกลางวัน ๕๐ คน  ๆละ ๒ ม้ือ  ๆละ ๑๕๐ บาท   ๑๕,๐๐๐  
- คาอาหารเย็น ๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท   ๒๕,๐๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๐ คนๆ ละ ๔ 

มื้อๆ ละ ๕๐ บาท 
   

๑๐,๐๐๐ 
 

- คาที่พัก ๕๐ คน ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๓๐,๐๐๐  
๓. จัดทํา/จัดสรางคูมือการปฏิบัติงานตามภารกจิ
ที่รับผิดชอบสูความเปนเขตสจุริต 

    

- คาถายเอกสาร   ๑๐,๐๐๐  
- คาจัดทําเอกสารรายงาน   ๑๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๕๕๖,๗๗๐ ๓,๖๐๐ ๕๒๙,๑๗๐ ๒๔,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ผูที่ไดรบัมอบหมายรับผิดชอบงานหลายอยาง การรายงานขอมูลอาจลาชาไมตรงกําหนด 
๒. บุคลากรไมเขาใจในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. ประชุมช้ีแจงและประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบการดําเนินงานเพื่อใหการ

สนับสนุนและใหความรวมมือ 
๒. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานใหชัดเจน 
๓. เรงรัด ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรใน สพป.อางทอง มีความรู ความเขาใจ สามารถ

ปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามกําหนดเวลา 

 
รอยละ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน สพป.อางทอง สามารถดําเนินงานไดบรรลผุลสําเรจ็

ตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

๑๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 
 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคน  ไดรับความรูความเขาใจในภารกิจงานที่รับผิดชอบ
และนําความรูไปพัฒนางานเพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  สามารถใหบริการแกผูมาติดตอขอรับบริการได
อยางทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นางมานพ  มณีโชติ)     (นายสมเกียรติ  แกวมณี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘
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ชื่อโครงการ   เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

: การเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จงัหวัดอางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันสภาพทางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนอยู สภาพแวดลอมที่สงผลตอวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเห็นไดวานักเรยีนบางสวนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองยังมีพฤติกรรมที่ไมพงึประสงค ขาดระเบยีบ 
วินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสวนหน่ึงก็ยังมีปญหาทางครอบครัวที่หลากหลาย ยากจน พอแมหยาราง ซึ่ง
มีผลทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่กาวราว ขาดระเบียบวินัยในตนเอง การอยูรวมกัน ซึ่งเสี่ยงตอการเรียนรูเรื่อง 
ยาเสพติด มีผลตอการดําเนินชีวิตในอนาคตของนักเรียนเปนอยางย่ิง ดังน้ัน เพื่อใหนักเรียนเติบโตดวยคุณภาพ
และเต็มเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม จึงเห็นสมควรนํานักเรียนเขาคายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
แนวทางของศาสนาใหรูจักควบคุมตนเอง รูจัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไมดีงาม ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด มุงประพฤติ
แตสิ่งที่ดีงาม รูหนาที่ตนเอง นําหลักธรรมไปใชเปนแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันได 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจหลักธรรมของศาสนา สรางจิตสํานึกที่ดีงาม มีศาสนาเปนเครื่องยึด

เหน่ียวจิตใจ 
๒. เพื่อใหนักเรียนนําหลักธรรมไปใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ในดาน

ความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย กตัญู รูวินัย หางไกลยาเสพติดและอบายมุข 
๔. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๒ และครโูรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๒๔๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่มพีฤติกรรมเสี่ยงหรอืมปีญหา สามารถเรียนรู ดําเนินกิจกรรมรวมกบัเพือ่นอยางมีความสุข  

มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีสัมมาคารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสภาพจิตใจที่ดีข้ึน 

๑๙
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๒. พอแม ผูปกครองนักเรียนที่มปีญหากลุมเสีย่ง พึงพอใจในพฤติกรรมทีไ่ดรบัการพฒันาในทางที่ดี
ของนักเรียน  

๓. นักเรียนไดรับการพัฒนาเสริมสรางระเบียบวินัย มึคุณธรรมจริยธรรม รูจกัใชชีวิตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยูในโรงเรียนและสังคมไดอยางมีความสุข 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการ ๑๒-๒๐ ธ.ค.๖๐ นางดาวรุง บุญถนอม 
๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ๑๒-๒๐ ธ.ค.๖๐ นางดาวรุง บุญถนอม 
๓ กําหนดการเขาคาย ๓ วัน ๒ คืน ๔-๖ ม.ค.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 
๔ สรปุผลการดําเนินงาน ๑๐ ม.ค.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ ศูนยอบรมวิปสสนากมัมัฏฐาน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อําเภอ

ทาชาง จังหวัดสิงหบรุ ี
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๓๕๖,๐๐๐  บาท(สามแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)  แบงเปนงบประมาณจาก 
๑) ศูนยศูนยอบรมวิปสสนากัมมัฏฐาน หลวงพอแพ วัดพิกลุทอง พระอารามหลวง อําเภอทาชาง 

จังหวัดสิงหบรุี จํานวน  ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมคายพฒันาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
เยาวชน เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัด สพป.อางทอง 

๓๕๖,๐๐๐    

- คาตอบแทนวิทยากร ๑๗ ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท  ๑๐,๒๐๐   
- คาจางเหมารถยนต จํานวน ๕ คันๆ ละ 

๖,๐๐๐ บาท 
   

๓๐,๐๐๐ 
 

- คาอาหารผูเขารบัการอบรม ๒๔๐ คนๆ ละ ๗ 
มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท 

   
๒๐๑,๖๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขารับการอบรม 
๒๔๐ คนๆ ละ ๖ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๔๓,๒๐๐ 

 

  

๒๐
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาวัสดุสํานักงาน    ๕,๐๐๐ 
- คาวัสดุอุปกรณปฏิบัติธรรมหรือเสื้อปฏิบัติธรรม    ๓๖,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๕๖,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐ ๒๗๔,๘๐๐ ๔๑,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. สถานที่จัดกจิกรรมที่มีความพรอมในการจัดกิจกรรมตามโครงการอยูหางไกล 
๒. ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ขารวมกจิกรรมตามโครงการมีความหวงใยในความปลอดภัย

ในการเดินทางของบุตรหลาน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. ควรพัฒนาจังหวัดอางทองใหมีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อ
ไมตองเดินทางไปจัดกิจกรรมตางจังหวัด 

๒. ควรจัดกิจกรรมในสถานที่ใกลเคียง ภายในจังหวัดอางทอง 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนมีความรูความเขาใจหลักธรรมของศาสนา สรางจติสาํนึก
ที่ดีงาม มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ สามารถนําหลักธรรมไปใช
เปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข
และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ในดานความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย 
กตัญู รูวินัย หางไกลยาเสพติดและอบายมุข มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ ๑๐๐ 
 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนที่มพีฤติกรรมเสีย่งหรือมีปญหาสามารถเรียนรู ดําเนินกจิกรรม

รวมกับเพื่อนอยางมีความสุข มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดี่ มีสัมมา
คารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสงัคม มีคุณธรรม จรยิธรรม 
และมสีภาพจติใจที่ดีข้ึน มรีะเบียบวินัย มีคุณธรรมจรยิธรรมรูจกัใชชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อยูในโรงเรียนและสังคมไดอยางมีความสุข 

รอยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

๒๑
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจหลักธรรมของศาสนา สรางจิตสํานึกที่ดีงาม มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 
๒. นักเรียนสามารถนําหลกัธรรมไปใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
๓. นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ในดานความอดทน 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย กตัญู รูวินัย หางไกลยาเสพติดและอบายมุข 
๔. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูจกัใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

ลงช่ือ......................................(ผูรบัผิดชอบโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ) 

       (นางดาวรุง บุญถนอม)             (นายณนพพล เสนาะดนตร)ี 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
ลงช่ือ......................................(ผูเห็นชอบโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

      (นายสมเกียรติ แกวมณี)           (นายมโน ชุนดี) 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่    ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา       

ประถมศึกษาอางทอง       ประถมศึกษาอางทอง 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒๒
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ชื่อโครงการ   เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ใหเติบโตงดงามและเปนบุคคลที่มีคุณคาของ

สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษา ที่
สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทีต่องการใหนักเรยีน นักศึกษา
เปนคนเกง คนดี ดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรยีน 
นักศึกษา ไดรับกระบวนการเรียนรูแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจากปจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด รานเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม 
เปนปญหาสังคมที่ผูปกครอง ครู อาจารย ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขปญหาไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ความคิด การแกไขปญหาตามกระบวนการคิดเปน แกปญหาเปน 

การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดดําเนินงานมาอยางตอเน่ือง
โดยใชแนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ คํ้า” ซึ่ง ๔ ประสานไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนคร/ูอาจารย 
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียนนักศึกษา และสวนของ ๒ คํ้าเดิม เปนผูแทนชุมชนแตพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากข้ึน จึง
ไดกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อใหมีบุคลากรสําคัญที่จะเขามาชวยสถานศึกษาในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดแก ตํารวจ ทหาร ผูนําทองถ่ิน และผูนําศาสนา ซึ่งอยูในบริเวณทองถ่ินและชุมชน 
ทั้งน้ี เพื่อชวยสถานศึกษาใหมีมาตรการปองกันและการปองปรามผูจําหนาย/ผูเสพ มาตรการความปลอดภัย 
เปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/แหลง
อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังน้ัน เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการปองกันที่เขมแข็ง ตอเน่ืองและย่ังยืน จงึใหมกีาร
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน มาตรการคนหา มาตรการรักษา มาตรการเฝา
ระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม คือ ตองมียุทธศาสตร ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมลู 
ตองมีเครือขาย และ ๒ ไม คือ ไมปกปดขอมูล ไมไลออก เปนแนวทางการดําเนินงาน และมีการจัดกิจกรรม
สนับสนุนในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
๒. เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกบัเด็กและเยาวชนไดอยางย่ังยืน 
๓. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข

นอกสถานศึกษาใหมีกระบวนการที่เขมแข็ง ตอเน่ือง และย่ังยืน 

๒๓
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๔. เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 

 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ 

โรงเรียน เขารวมโครงการและรับการประเมินประจําปการศึกษา 
๒. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน 

เปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมขุ ปจจยัเสีย่งรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื้นที ่

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล

กลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมติดและกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถมีสวนสนับสนุนและ

สงเสริมกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมขุนอกสถานศึกษาใหมกีระบวนการ
ที่เขมแข็ง ตอเน่ือง และย่ังยืน 

 
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ม.ค.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 
๒ ประชุมเตรียมวางแผนการดําเนินงาน  

จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ม.ค.-ก.พ.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 

๓ แจงสถานศึกษาเขารวมกจิกรรม ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 
๔ ประเมินผลและตัดสินการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙ เชิงประจกัษ 
ม.ค.-ก.พ.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 

๕ ประชุมคณะกรรมการพจิารณาผลงานและสรุปสงสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ม.ค.-ก.พ.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 

๖ จัดประชุมผูบรหิารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน พ.ค.-มิ.ย.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 
๗ กิจกรรมรณรงคประชาสมัพันธเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 

ประจําป ๒๕๖๑ 
พ.ค.-ก.ย.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 

๘ สรุปรายงาน ก.ย.๖๑ นางดาวรุง บุญถนอม 
 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด 
 
 

๒๔
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๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๐๑,๔๐๐  บาท(หน่ึงแสนหน่ึงพันสีร่อยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดประชุมผูบรหิารสถานศึกษาในสงักัด ๓๓,๕๐๐    
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม วิทยากร

และเจาหนาที่ ๑๖๐ คนๆ ละ ๑ มือ้ๆ ละ ๑๐๐ บาท 
   

๑๖,๐๐๐ 
 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขารวมประชุม วิทยากร
และเจาหนาที่ ๑๖๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๙,๖๐๐ 

 

- คาสมนาคุณวิทยากร  ๓,๙๐๐   
- คาวัสดุ อุปกรณทําเอกสาร/ถายเอกสาร    ๔,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒  กจิกรรมประเมินผลและตัดสินการ
ประกวดสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔๕,๙๐๐    

- คาตอบแทนคณะกรรมการ ๑๐ คนๆ ละ 
๔๐๐ บาท จํานวน ๑๐ วัน 

  
๔๐,๐๐๐ 

 
 

 

- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต จํานวน ๑๐ 
วันๆ ละ ๑๒๐ บาท 

   
๑,๒๐๐ 

 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๐ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท   ๓,๐๐๐  
- คาวัสดุ อุปกรณทําเอกสาร/ถายเอกสาร    ๑,๗๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ กจิกรรมรณรงคประชาสัมพันธเน่ือง
ในวันตอตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๑ 

๒๒,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวัน ๒๐๐ คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ ๗๐ บาท   ๑๔,๐๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐๐ คนๆ ละ ๑ 

มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๖,๐๐๐ 
 

- คาวัสดุจัดทําเอกสารรณรงคประชาสมัพันธ
และสรุปรายงานผล  

    
๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๐๑,๔๐๐ ๔๓,๙๐๐ ๔๙,๘๐๐ ๗,๗๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ขาดงบประมาณทีส่นับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลาง 
๒. สถานศึกษารวมกิจกรรมนอย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. ควรของบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๒๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๒. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดกจิกรรมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
ที่เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
มีความพึงพอใจ   

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

ที่เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมั่นใจ
ในกระบวนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปน
แบบอยางที่ดีงามของสังคม 

รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รูจักเสียสละ เกิดการรับรูและเห็น

ถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติด ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขและดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

๒. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง ตอเน่ืองและย่ังยืน 

๓. ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําทางศาสนา ในชุมชนทุกแหงที่สถานศึกษาต้ังอยูใหการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๔. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ตอเน่ืองและย่ังยืน 

๕. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางย่ังยืน 
 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางดาวรุง บุญถนอม)      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๒๖
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ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคน 
และสรางความสามารถในการแขงขัน 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
และสงเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของนักเรียนกลุมขุนอินท 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนขุนอินท อําเภอโพธ์ิทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถ พรอมรับการทดสอบการประเมินในระดับชาติ จงึเปน

สิ่งสําคัญที่ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญ นอกจากน้ัน เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดกลาววา การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงเปนเปาหมายที่สําคัญ  

ดังน้ัน การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมนิผลและทกัษะใน
การสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล โดยการประยุกตใชสื่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยางเหมาะสมสอดคลองกบั
สภาพปญหาและที่เกิดจากความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะนําไปสูการพฒันาใหใชความสามารถ
และศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุมขุนอินท จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสู
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบตางๆ และการวัดประเมินผลใหสามารถ

พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหครูสรางเครื่องมือการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเหมาะสม

และจัดระบบคลังขอสอบระดับกลุมโรงเรียน 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบตางๆ และการวัดผลประเมนิผลใหกบั
ครูในกลุมขุนอินท จํานวน ๑๒๐ คน 

๒๘
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๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางเครื่องมือการวัดผล และการจดัระบบคลงัขอสอบใหกบัครู
ในกลุมขุนอินท จํานวน ๑๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมขุนอินททุกคนมีความรูความสามารถดานการสอนการวัดผล

ประเมินผล สามารถนําความรูมาใชพัฒนางานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาระบบคลังขอสอบที่มีขอสอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีมาตรฐาน เช่ือถือได โรงเรยีน

สามารถนําขอสอบไปใชในการประเมินในช้ันเรียน หรือผลการประเมินไปใชในการพัฒนานักเรียน 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ อบรมการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล       

การสรางคลังขอสอบ โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ๒) สรางเครื่องมอืจัดทําคลังขอสอบ 
  ๓) ทําการทดสอบ 
  ๔) สรุป รายงานผล 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นายสุรพงษ แกวภักดี 
นายดิเรก ทวีสุข 
นายสาโรจน โพธ์ิศร ี
น.ส.จุฬามาศ แกวทอง 
ครูวิชาการกลุมขุนอินท 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ กลุมโรงเรียนขุนอินท 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมการสรางและพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล การสรางคลงัขอสอบ 

๑๖,๘๐๐    

- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง ๑๒๐ คนๆ 
ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๒,๐๐๐ 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุม ๑๒๐ ชุดๆ ละ
๓๐ บาท 

   
 

 
๓,๖๐๐ 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๒๐๐ บาท 

  
๑,๒๐๐ 

  

  

๒๙
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศติดตามผลฯ ๖,๐๐๐    
- คาวัสดุจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล    - 
- คาชดเชยนํ้ามันเย่ียมนิเทศ ๑๒ คน  ๆละ ๕๐๐ บาท   ๖,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๒๒,๘๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๓,๖๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. กําหนดกลุมเปาหมายไมครอบคลุมทั้งหมด 
๒. เจาหนาที่ไมไดแจงรายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตรใหวิทยากรไดรับทราบ 
๓. ไมสามารถหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณไดตรงตามหลักสูตร 
๔. ไมมีการเตรียมพรอมและการประสานงานกบัฝายเทคนิค 
๕ ความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละคนยังไมชัดเจน 
๖. ผูเขาอบรมไมใหความสําคัญกับการอบรม รวมทัง้สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. ระบุกลุมเปาหมายใหชัดเจนในหนังสือเชิญ 
๒. ติดตอ/ประสานงานกับวิทยากรไวลวงหนา  
๓. กําหนดรายละเอียดเน้ือหาในแตละหัวขอวิชาใหชัดเจนในหนังสือเชิญ 
๔. ตรวจสอบความพรอมของอปุกรณโดยสอบถาม/ประสานงานกับวิทยากรเพื่อทีจ่ะไดอุปกรณ

ตรงตามความตองการของวิทยากร และประสานงานกับเจาหนาที่โสตฯและฝายเทคนิคกอนการอบรมทกุครั้ง 
๕ จัดประชุมช้ีแจงข้ันตอนการทํางานใหเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบทราบกอนการฝกอบรม 
๖. กําหนดมาตรฐานการควบคุมการอบรม เชน ลงลายมือช่ือ เชา-บาย มีการทดสอบกอนและ

หลงัการอบรม แจงผลการฝกอบรมใหตนสังกัดทราบ 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในกลุมขุนอินท มีขาราชการครูที่มีความรูความสามารถ

ตรงตามความตองการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผล
ประเมินผล และดานการสรางเครือ่งมอืและการจัดระบบคลังขอสอบ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๓๐
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในกลุมขุนอินท มีขาราชการครูที่มีความรูความสามารถ

ตรงตามความตองการและสามารถพัฒนาศักยภาพการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล 
และดานการสรางเครื่องมือและการจัดระบบคลังขอสอบ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ครูผูสอนมีขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนตามตัวช้ีวัดและ
มาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓,๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดรับการวัดและประเมินผลอยางเปน
ระบบ โดยการทดสอบปการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๓. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนขอสอบกลาง เพื่อการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
๔. นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓,๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน NT, O-NET 

สูงข้ึน 
          
       
ลงช่ือ...............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นายสาโรจน โพธ์ิศรี)      (นายสรุพงษ แกวภักดี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตลาด     ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาอิฐ 
        ประธานกลุมโรงเรียนขุนอินท 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

(ภาษาอังกฤษ) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนพัฒนมิตร อําเภอวิเศษชัยชาญ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสรมิ

การจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จุดเนนขอ ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ขอยอย ๒.๔ 
สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning เนนทักษะกระบวนการใหเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

โรงเรียนในสังกัดกลุมโรงเรียนพัฒนมิตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับหนวยงานตนสังกัด ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ปญหาสวนใหญเกิดจาก
นักเรียนไมทราบความหมายของคําศัพท ไมสนุกสนานในการเรียนหรือไมชอบ ควรมีสื่อการเรียนการสอนเสรมิ
ทักษะหรือสรางความสนใจทั้งในและนอกเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาเปนเบื้องตน กลุมโรงเรยีนพฒันามติร 
จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อจัดหาสือ่ใหครูและนักเรียนไดฝกทักษะเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ ทุกคนของโรงเรยีนในสงักดักลุมโรงเรยีน
พัฒนมิตรไดรับการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครแูละนักเรียน มีและใชสื่อฝกทักษะเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
มิ.ย.๖๑ กลุมโรงเรียนพัฒนมิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดหลกัแกว 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครผููสอนภาษาองักฤษ
และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๑๓ 
โรงเรียน เวลา ๑ วัน 

๒๐,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน 
๙๖ คน 

   
 

๖,๔๐๐ 

 

- คาสื่อและวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกอบรม    ๑๓,๖๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๖,๔๐๐ ๑๓,๖๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

นักเรียนมีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นความสําคัญในภาษาอังกฤษ 
๒. เสริมสรางทักษะพื้นฐานทุกดานใหกับนักเรียน 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

ครูและนักเรียน มีและใชสื่อฝกทักษะเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
นักเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสงูข้ึน รอยละ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ครูและนักเรียน มีและใชสื่อฝกทักษะเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

        
       
ลงช่ือ...............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

             (นายภูดิศ พัดพิน)    (นายภาณุพงศ ธูปประสม) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพลู     ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสทิธาราม 
        ประธานกลุมโรงเรียนพฒันมิตร 

 
ลงช่ือ.................. ............................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนยุคที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เด็กสมยัน้ี ไมได

เรียนความรูและขอมูลสําคัญเฉพาะจากโรงเรียนเพียงแหลงเดียวเทาน้ัน โรงเรียนเปนแหลงรอง แหลงหลักคือ
เขารับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเตอรเน็ต คําถามหลักสําหรับครูในการออกแบบ
การเรียนรู คือตองการใหนักเรียนไดทักษะและความรูที่จําเปนอะไรบาง จัดการเรียนรูอยางไร ใหไดทกัษะเหลาน้ัน 
รูไดอยางไรวาได ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่ไมได ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่เกงกาวหนาไปแลว จาก
เหตุผลดังกลาวน้ีจึงเปนที่มาของการนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาใชเน่ืองจากเปน
การเรียนรูที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน มีการสรางองคความรู การสรางปฎิสัมพันธรวมกัน และรวมมือกนัมากกวาการแขงขัน ผูเรียน
ไดเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เปนกระบวนการ
สรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง เปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล,ขาวสาร, สารสนเทศ,และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดความคิด
รวบยอดผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองความรู
เกิดจากประสบการณการสรางองคความรูและการสรุปทบทวนของผูเรียน ในขณะเดียวกันการพัฒนาหลกัสตูร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ถือเปนประเด็นสําคัญที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะสนองตอบและนํามาสูการปฏิบัติ จึงกําหนดโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. 
๒. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสงเสริมพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ 
ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 

๓๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๓. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกบัหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
๒. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู                

ที่สอดคลองกบัทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดาน
คุณลักษณะ ความสามารถ ดานทกัษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

มี.ค.-ส.ค.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

๒ การนิเทศ ติดตาม การใชหลกัสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

มิ.ย.-ก.ย.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง และโรงเรียนในสงักัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๘๗,๒๐๐  บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 
 
 
 
 
 

๓๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ ครอบคลุมดาน
คุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม 

๖๒,๒๐๐    

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาตอบแทนวิทยากร ๓ คน ๕ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท 

  
๙,๐๐๐ 

 
 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๗๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑๐,๒๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๗๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๑๗,๐๐๐ 

 

- คาเอกสารประกอบการอบรม ๑๖๐ เลม   ๑๖,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒  การนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

๒๕,๐๐๐    
 
 

- คาจัดทําเครื่องมอืการนิเทศ ๑๕๐ ชุด   ๑๕,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๑๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๘๗,๒๐๐ ๙,๐๐๐ ๕๘,๒๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควรก็คือการพัฒนาครู
ซึ่งเปนตัวแทนของโรงเรียนอาจไมนําไปสูการขยายผลถึงโรงเรียนทั้งระบบ เน่ืองจากความไมพรอมในเรื่องของ
การสรางความตระหนัก การเขาถึงสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ  ในการพัฒนา และระบบการนิเทศ ติดตามภายใน
โรงเรียน เปนตน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตองสรางความตระหนักในการจัดการศึกษา

ใหเกิดข้ึนในทุกระดับ ทั้งระดับ สพป. และระดับโรงเรียน จัดวางระบบการนิเทศ ติดตาม ในการดําเนินงานตาม
โครงการอยางเปนรูปธรรม และจัดระบบการเขาถึงสื่อและแหลงเรียนรู ที่โรงเรียนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก 
 
 

๓๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. รอยละ ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. 

รอยละ ๑๐๐ 
 

๒. รอยละ ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหง
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดาน
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

รอยละ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๓. รอยละ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสตูร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ

ผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. สถานศึกษามกีารจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุม
ดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษามกีารนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา
และการจดัการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัทกัษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
๒. ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรู และ
นวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

๓๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๓. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ และครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นางจารุณี ปานแดง)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   สรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลไทยไดรวมมือกับอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองในภูมิภาคทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกฎบัตรอาเซยีน และ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และกลุมประเทศอาเซียน โดยใช
การศึกษาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเปนรากฐานสําคัญในการเสริมสรางความเจรญิรุงเรอืง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสรางความ
รวมมือดานการศึกษาเพื่อใหบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอยางย่ังยืน และไดกําหนดใหสาขาการศึกษาเปนสวนหน่ึงในการตอบสนอง
การสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการกระชับ
ความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบความรวมมือ
ดานตางๆ โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อน
ความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความรวมมือดังกลาวเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหาร
จัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพือ่สรางประชาคมอาเซียน ดินแดนแหงความสงบสุข สันติภาพ และมีความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

ดังน้ันเพื่อใหสอดรับนโยบายดังกลาว และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูอยางสูงสุด  อันเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  จงึไดจดัทาํโครงการ
สรางความพรอมใหกับโรงเรียนและนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดําเนินการดานการศึกษา
ใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพฒันาศักยภาพครูและนักเรียน ผูบริหารและบุคลากร ใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒. เพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม การเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในสังกัด 

 
 
 

๔๐
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๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ทุกคน 
๒. โรงเรียนในสังกัด  ๑๔๖  โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดมีองคความรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๒. โรงเรียนจัดกจิกรรมเกี่ยวของกบัประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมปฏิบัติการผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แบงเปน ๒ รุนๆ ละ ๑ วัน 
เม.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๒ คัดเลือกโรงเรียนตนแบบจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

มิ.ย-ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๓ นิเทศติดตามผล มิ.ย-ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๗๖,๖๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที ่๑  จัดประชุมปฏิบัติการผูบรหิาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ รุนๆ ละ ๑๗๐ คน 
เวลา ๑ วัน 

๗๖,๖๐๐    

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท เวลา ๒ วัน 

  
๗,๒๐๐ 

 
 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาอบรมและ
เจาหนาที่ ๑๗๐ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๒๐,๔๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรมและเจาหนาที่ 
๑๗๐ คนๆ ละ ๒ มือ้ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๓๔,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๑๕,๐๐๐ 
  



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ นิเทศติดตามประเมินผล   -    

รวมงบประมาณ ๗๖,๖๐๐ ๗,๒๐๐ ๕๔,๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ครูผูสอนมีจํานวนนอยในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนหลายช้ันในเวลาเดียวกันทําใหไมสามารถเขารับ
การอบรมและจัดกิจกรรมได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดกิจกรรมในระดับกลุมโรงเรียนและคัดเลือกตัวแทนมาแสดงนิทรรศการ 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดมีองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนที่มีองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๒. บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มข้ึน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายโสรส  มั่นดี)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา     ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔๑
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ชื่อโครงการ   นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมาอยางตอเน่ืองเปนประจํา ในรอบปที่ผานมา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษานิเทศก ไดปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหลากหลายวิธีการ 
ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งที่เปนสวนของนโยบายสําคัญระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และบริบทสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับการนิเทศติดตาม
ครบทุกแหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โรงเรียนไดรับการนิเทศ จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน เฉลี่ยโรงเรียนละ ๒ ครั้ง/ป 
ผูรับการนิเทศ จําแนกตามสถานะภาพดังน้ี  ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน ในมิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูคุณภาพของผูเรียน อันไดแก การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนยังไมบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไววา “ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
หลักเพิ่มข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓” 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  พิจารณาแลวเห็นวา การพัฒนาการการจัดการเรียน 
การสอนของครูผูสอน  จะประสบผลสําเร็จไดตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก  ผูบริหาร
โรงเรียน  เครือขายกลุมโรงเรียน และเกิดจากความตองการการพัฒนาของตัวครูผูสอนเอง จึงมีความจาํเปน
อยางย่ิงที่จะตองดําเนินการ โดยใชกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสูเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพที่กําหนดไว จึงจัดโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๒. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและใหความชวยเหลือเปนรายโรงเรียนในการ

จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

๓. เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเนนการเขาสูหองเรียน 
๔. เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการนิเทศอยางเปนระบบตอเน่ือง 
 
 
 
 

๔๒
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๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ครูทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เขาสูหองเรียนโดยศึกษานิเทศก
ประจําโรงเรียนและศึกษานิเทศกประจํากลุมสาระการเรียนรู 

๒. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจํานวน ๑๔๕ โรงเรียนไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตามและชวยเหลอื
ในการจัดการศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๓. ศึกษานิเทศกทุกคนนิเทศโรงเรียนในความรับผิดชอบอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

๑. ครูที่ไดรับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยศึกษานิเทศกมีการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

๒. สถานศึกษาในสังกัดไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตามและชวยเหลือในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
การจัดการศึกษาตามปฏิทินการนิเทศที่กําหนด 

๓. ครูผูสอนที่ไดรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอการนิเทศ ติดตาม เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในระดับมาก 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ วางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  - ประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ม.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
และศึกษานิเทกศทุกคน 

๒ ปฏิบัติการนิเทศ ตามเปาหมายและงานที่รบัผดิชอบตามแผน
และปฏิทินการนิเทศ 
  - ศึกษานิเทศก ปฏิบัติการนิเทศ ตามแผนและปฏิทินการ
นิเทศที่แจงสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนที่รบัผิดชอบ/
โรงเรียนเปาหมายอื่น ๆ 

ระยะที่ ๑ เดือน ม.ค.–มี.ค.๖๑ 
ระยะที่ ๒ เดือน พ.ค.–ส.ค.๖๑ 

ม.ค.-ส.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
และศึกษานิเทกศทุกคน 

๓ การศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (O-NET) 
  - ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
ที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
(O-NET) อันดับที่ 1-10  ของประเทศ 
- วิเคราะหรูปแบบการนิเทศ สื่อการนิเทศของ สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และกําหนดรปูแบบ
การนิเทศตามแนวทางที่ศึกษาดูงาน 

ม.ค.-ส.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
และศึกษานิเทกศทุกคน 

  

๔๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๔ การประเมินและรายงานผลการนิเทศการศึกษา 

  - รายงานการนิเทศตามแบบรายงานของเขตพื้นทีทุ่กเดือน 
- สรุปรายงานผลการนิเทศ 

ครั้งที่ ๑ เดือน เม.ย.๖๑ 
ครั้งที่ ๒ เดือน ก.ย.๖๑ 

- ประชุมปฏิบัติการทบทวนการปฏิบัติงานและสรุปผล
การดําเนินงาน (AAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและวางแผน 
การนิเทศในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการฯรายงาน

ตอหนวยงานตนสงักัดและที่เกี่ยวของ 

เม.ย.-ก.ย.๖๑ 
เม.ย.๖๑ 

 
เม.ย.๖๑ 
ก.ย.๖๑ 
ก.ย.๖๑ 

 
 

ก.ย.๖๑ 

น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
และศึกษานิเทกศทุกคน 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และ สพป.

ที่ศึกษาดูงาน 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๓๐๑,๕๓๐  บาท(สามแสนหน่ึงพันหารอยสามสิบบาทถวน) 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

๔,๙๔๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรบัประชุม 
รองผอ.สพป. ศน.ทุกคนและธุรการกลุม ๑๔ คนๆ 
ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
 

๘๔๐ 

 

- คาอาหารกลางวันสําหรับประชุม รองผอ.
สพป. ศน.ทกุคนและธุรการกลุม ๑๔ คนๆ ละ ๑ 
มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
 

๑,๔๐๐ 

 

- คาวัสดุจัดทําเอกสารการนิเทศ    ๒,๗๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ปฏิบัติการนิเทศโครงการตางๆ ตาม
เปาหมายและงานทีร่ับผิดชอบ ตามแผนและปฏิทิน
การนิเทศ 

๒๓๗,๐๓๐    

  

๔๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน 

    

- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก ๘ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 

   
๘,๐๐๐ 

 

๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยการจัดการเรยีนการสอนแบบเวตคณิต
แบบอินเดีย 

    

- คาพาหนะเหมาจายและคาตอบแทนการนิเทศ
ติดตาม 

  
๒๐,๐๐๐ 

  

๓) โครงการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน     
- คาพาหนะเหมาจายและคาตอบแทนการนิเทศติดตาม  ๑๕,๐๐๐   

๔) โครงการการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรยีนประชารฐั 

    

- คาพาหนะเหมาจายสําหรับคณะกรรมการนิเทศ
โรงเรียน จํานวน ๕๗ โรงเรียนๆ ละ ๔ ครั้งๆ ละ
๒๐๐ บาท 

  
 

๔๕,๖๐๐ 

  

๕) โครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ และ O-NET 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สพป.อางทอง 

    

- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก 

   
๕๖,๙๓๐ 

 

๖) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)     
- คาพาหนะเหมาจายนิเทศติดตาม  ๑๐,๐๐๐   

๗) โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสงักัด สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

    

- คาเบี้ยเลี้ยงและคานํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับ ผอ.
สพป.รองผอ.สพป.และศึกษานิเทศก รวม ๑๔ คน 
ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ คํานวณตาม
ระยะทางและจํานวนวันที่ออกปฏิบัติการนิเทศ ตาม
เปาหมายคนละ ๒ ครั้ง/โรงเรียน/ป  

  
 
 
 

๕๒,๕๐๐ 

 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

 

  

๔๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาถายเอกสาร สําเนาเครื่องมือของศึกษานิเทศก 
๘ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท/ป 

    
๔,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงานและพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และเปนขอมลู
ในการนิเทศปงบประมาณ ๒๕๖๑    

๕๔,๔๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรบั ผอ.สพป. 
รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศกและธุรการ ๒๐ คนๆ 
ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
 

๒,๔๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันสําหรับ ผอ.สพป. รองผอ.
สพป. ศึกษานิเทศกและธุรการ ๒๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
 

๔,๐๐๐ 

 

- คาอาหารเย็นสําหรับ ผอ.สพป. รองผอ.สพป. 
ศึกษานิเทศกและธุรการ ๒๐ คน  ๆละ ๒ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
 

๔,๐๐๐ 

 

- คาที่พัก ๒๐ คนๆ ละ ๒ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๒๔,๐๐๐  
- คาจางเหมารถตู จํานวน ๒ คัน  ๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท   ๒๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ ๔ การประเมินและรายงานผลการนิเทศ
การศึกษา 

๕,๑๖๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนการปฏิบัติงานและสรปุผลการดําเนินงาน 
(AAR) สําหรับรองผอ.เขต ศึกษานิเทศก และธุรการ
กลุม ๑๔ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
 
 

๘๔๐ 

 

- คาอาหารกลางวันประชุมปฏิบัติการทบทวน
การปฏิบัติงานและสรปุผลการดําเนินงาน (AAR) 
สําหรับรองผอ.เขต ศึกษานิเทศก และธุรการกลุม
๑๔ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
 
 

๑,๔๐๐ 

 

- คาจัดทําเอกสารสรปุรายงานผลการนิเทศ ของ
ผอ.เขต รองผอ.เขตและศึกษานิเทศกทุกคน ๆ ละ 
๑ เลม 

    
 

๒,๙๒๐ 

รวมงบประมาณ ๓๐๑,๕๓๐ ๑๔๓,๑๐๐ ๑๔๘,๘๑๐ ๙,๖๒๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 

๔๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. รอยละของครูไดรับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดย
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกประจํากลุมโรงเรียน 

รอยละ ๑๐๐ 
 

๒. รอยละของสถานศึกษาไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ชวยเหลือในการจัดการศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศที่กําหนด 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

รอยละ ๑๐๐ 

๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 
ช้ัน ป.๓ (NT) ป.๖ และม.๓ (O-NET) สูงข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รอยละ ๑๐๐ 

๕. รอยละของผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอการนิเทศติดตาม 
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่ในระดับมาก 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. รอยละของครูไดรับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดย

ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกประจํากลุมโรงเรียน 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. รอยละของสถานศึกษาไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ชวยเหลือในการจัดการศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศที่กําหนด 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

รอยละ ๑๐๐ 

๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 
ช้ัน ป.๓ (NT) ป.๖ และม.๓ (O-NET) สูงข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รอยละ ๑๐๐ 

๕. รอยละของผูรบับริการ มีความพงึพอใจตอการนิเทศติดตาม 
เพื่อสงเสรมิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่ในระดับมาก 

รอยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๔๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยางเขมแข็งโดยมุงการ
มีสวนรวมและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานและสรางความเช่ือมั่นแกผูใชบริการและสังคม 

๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจนจบหลักสูตร 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

       (นางสาวจีราภรณ รอดเช้ือ)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดอางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยไดจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป ตามคําเชิญชวนขององคการสหพันธเพื่อ

สวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ต้ังแตปพุทธศักราช ๒๔๙๗ เปนตนมา จนถึงปจจุบัน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุงสงเสริมใหประชาชน เห็น
ความสําคัญและความตองการของเด็กและเยาวชน รูจักวิธีเลี้ยงเด็กใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจติใจ ใหรูสาํนึก
ถึงความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๐ มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานทีไ่ดรวมกบัจังหวัดอางทองในการจดั
งานฉลองวันเด็กแหงชาติ เปนประจําทกุปตลอดมา ประกอบกบัเพื่อใหการจัดกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับนโยบายและ
เปาหมายที่สวนกลางกําหนด ซึ่งจะสงผลใหเกิดการสรางสรรคผลงานและการมสีวนรวมของชุมชน เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสังคมทุกภาคสวนไดตระหนักถึงบทบาทและเลง็เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน ๑๘ 
ปบริบรูณ ทั้งทีอ่ยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรยีนใหเปนบุคคลทีม่ีคุณคาและอยูในสงัคมไดอยางสันติสุข 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความสําคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและนอมรําลึกถึงผูทํา
คุณประโยชนใหแกประเทศชาติ 

๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชนจังหวัดอางทอง ตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตน ตลอดจนสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี สรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึนในครอบครัวและ
สังคมไทยไดอยางมั่นคง 

๓. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนจังหวัดอางทอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุงมั่น
และต้ังใจศึกษาเลาเรียนจนจบหลักสูตร 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรวมกับองคกรตางๆ ในจังหวัดอางทองดําเนินการ
แจกทุนการศึกษา ตลอดจนเลี้ยงอาหารเด็กและเยาวชนที่มารวมงานทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียนที่เขารวมกจิกรรมในงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดอางทอง ประจําป ๒๕๖๑ ทุกคน 

๔๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม ในสวนที่รับผิดชอบทุกคนมีคุณภาพชีวิตทีดี่และมีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ วางแผนการดําเนินงาน พ.ย.๖๐-ธ.ค.๖๐ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางธัญญรัตน ผลแกว 
๒ ประสานขอความรวมมอืองคกรตางๆ ในการจัดกจิกรรม

วันเด็ก ป ๒๕๖๑ 
ธ.ค.๖๐ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางธัญญรัตน ผลแกว 
๓ มอบทุนการศึกษา จํานวน ๒๐ ทุน ๑๓ ม.ค.๖๑ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางธัญญรัตน ผลแกว 
๔ จัดกิจกรรมสรางสรรค เลี้ยงอาหารในงานวันเด็กแหงชาติ

จังหวัดอางทอง 
๑๓ ม.ค.๖๑ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางธัญญรัตน ผลแกว 
๕ สรปุ/ประเมินผล ม.ค.๖๑ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางธัญญรัตน ผลแกว 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท(สามหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดอางทอง ๓๐,๐๐๐    
- ทุนการศึกษา ๒๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท   ๒๐,๐๐๐  
- คาอาหารและเครื่องด่ืมสําหรบัเด็กและเยาวชน

และผูที่มารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติจังหวัด
อางทอง 

   
 

๑๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 

๕๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนที่มารวมงานทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอก

ระบบโรงเรียนเขารวมกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดอางทอง 
ประจําป ๒๕๖๑ 

 
รอยละ ๙๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. เด็กและเยาวชนที่รับของขวัญของรางวัลแสดงออกถึงความ

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๒. เด็กและเยาวชนที่รวมกิจกรรมมีความรัก สามัคคีและมีคุณธรรม 
๓. เด็กและเยาวชนมีความต้ังใจในการศึกษาเลาเรียนมีคุณลักษณะ

ตามที่หลักสูตรกําหนด 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เด็กและเยาวชนจะมีขวัญกําลังใจและเติบโตเปนคนดี คนเกง และสรางสรรคสังคมใหมีความสุขใน

อนาคตตอไป 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นายณนพพล เสนาะดนตร)ี      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุม      ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       สงเสริมการจัดการศึกษา       ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๕๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

และ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  
ปการศึกษา  ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
งานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจของการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่ง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตเปนเปาหมายที่ครูทุกคนตองการและตองทําใหไดแตการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในและผลการทดสอบในปที่ผานมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองในปการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งใชแบบทดสอบ
ที่ไดมาตรฐานจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ผลการทดสอบ O-NET ในช้ันประถม 
ศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในเกณฑพอใช ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตยังตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเชนกัน  ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คอนขางตํ่า  เมื่อเทียบกับระดับประเทศ 

ดังน้ัน เพื่อเปนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๐  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จําเปนตองสรางความตระหนักใหครูผูสอนในระดับช้ันดังกลาว ใหครูจัดกิจกรรม การเรยีนรู
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่หลักสูตรกําหนดในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงใน ๔ กลุมสาระ
การเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จึงไดจัดทํา
โครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหครูผูสอน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีความรู

ความเขาใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
๒. เพื่อใหครูผูสอนสามารถนําแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนลงสูการปฏิบติั

อยางเปนรูปธรรม 
 

 
 
 

๕๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  สูงกวาหรือเทากับระดับประเทศ  และเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๖๐  
รอยละ ๓ 

๒. ประชุมปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใน
กิจกรรมที่ ๑  ดังน้ี 

- ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๑๖๐  คน 
- ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  จํานวน  ๑๖๐  คน 
- ครูผูสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่   ๓  จํานวน  ๑๕๐  คน 

๓. ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครูผูสอนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสในกิจกรรมที่ ๒  ดังน้ี 

- ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๑๖๐  คน 
- ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  จํานวน  ๑๖๐  คน 
- ครูผูสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  และผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน  ๑๕๐  คน 

๔. การสอบ Per NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ Per O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ในกิจกรรมที่ ๓  ดังน้ี 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๒,๓๔๒  คน 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  จํานวน  ๒,๕๔๘  คน 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓    จํานวน  ๕๗๖  คน 

เชิงคุณภาพ 
การดําเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง ในกิจกรรมที่  ๔  ดังน้ี 
- ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน  ๑๔  ศูนย 
- โรงเรียน  จํานวน  ๑๔๕  โรง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของเขตพืน้ที่การศึกษาเพื่อวิเคราะห           
ผลการสอบ NT และO-NET 

มี.ค.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๒ จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี.ค.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
๓ ประชุมปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน NT นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓   

เม.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

  

๕๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๔ ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ช้ันประถม 
ศึกษาปที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓  ในดานเทคนิคการวัด
และประเมินผลระดับช้ันเรียน 

เม.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๕ สอบ Pre-NT ของช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ และสอบ Per-
O-NET นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงในกจิกรรมที่ ๓    

พ.ย.๖๐-ม.ค.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๖ การดําเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
ของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัด ในกิจกรรมที่  ๔      

ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๗ นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของครูผูสอนตาม
ปฏิทินที่กําหนด 

ม.ค.-ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

๘ สรปุ  รายงานผลการดําเนินงาน มี.ค.๖๒ นายโสรส มั่นดี 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๓๐๑,๘๑๐ บาท(สามแสนหน่ึงพันแปดรอยสิบบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อวิเคราะหผลการสอบ NT และ O-NET 
จํานวน ๒๕ คน ๒ วัน 

๙,๐๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมประชุมคณะกรรมการ 
๒๕ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการ ๒๕ 
คนๆ ละ ๒ มือ้ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๕,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุและคาเอกสารประกอบการประชุม    ๑,๐๐๐ 
  

๕๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการ
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NTนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  (ผูบรหิารโรงเรียน) 
จํานวน ๑๔๖ คน ๑ วัน 

๓๖,๗๖๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๔๖ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๘,๗๖๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๔๖ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๑๔,๖๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๗ ช่ัวโมงๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท 

  
๘,๔๐๐ 

 
 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุม    ๕,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรูเพือ่
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนครผููสอนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ ๓  ในดานเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับ 
ช้ันเรียน (ครผููสอน)  จํานวน ๓๕๐ คน ๒ วัน   

๑๔๑,๐๕๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๕๐ คนๆ ละ ๔ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๔๒,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๓๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๗๐,๐๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๑๔ ช่ัวโมงๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท 

  
๑๖,๘๐๐ 

 
 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุม    ๑๒,๒๕๐ 
กิจกรรมที่ ๔ สอบ Pre-NT ของช้ันประถมศึกษาปที่ 
๓ และสอบ Per-O-NET นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนในสงักัด
ทุกโรงในกิจกรรมที่ ๓ 

๑๑๕,๐๐๐    

- คาวัสดุจัดทําแผนซีดีขอสอบ ๑๔๕ โรงเรียนๆ 
ละ ๒ แผน 

    
๑๖,๐๐๐ 

  

๕๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาสนับสนุนการดําเนินการสอบ ๑๔ กลุมๆ 
ละ ๖,๐๐๐ บาท 

   
๘๔,๐๐๐ 

 

- คาชดเชยนํ้ามันออกนิเทศ ติดตาม การสอบ  
Pre O-NET,  Pre-NT  ของ รอง ผอ.เขต และ
ศึกษานิเทศก กม.ละ ๔ บาท 

   
 

๕,๐๐๐ 

 

- คาจางบันทึกขอมลู การวิเคราะหผลการสอบ
ระดับเขต  Pre O-NET,  Pre-NT 

  
 

 
๕,๐๐๐ 

 

- คาเอกสารการจัดทํารายงานการสอบ Pre   
O-NET, Pre-NT 

    
๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ของครูผูสอนตามปฏิทินที่กําหนด 

-    

รวมงบประมาณ ๓๐๑,๘๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๒๓๗,๓๖๐ ๓๙,๒๕๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ครูผูสอนไมนําขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
๒. โรงเรียนไมนําขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ช้ีแจงถึงขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการจัดทํา

แผนพัฒนา 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

โรงเรยีนในสังกัดจํานวน ๑๔๕ โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ รอยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ  
ผูบริหารและครูผูสอน มีความรูความเขาใจแนวทางการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
รอยละ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 

๕๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีความรู ความ
เขาใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ สูงกวาหรือเทากับระดับประเทศ และเพิ่มข้ึนรอยละ ๕ 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นายโสรส  มั่นดี)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ป.๖ และ ม.๓ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา อําเภอเมืองอางทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ซึ่ง

เนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่ ๑ หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ประกอบกบั
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดับชาติ O-NET แตขอมูลจากปการศึกษาที่ผานมาพบวา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนใน
กลุมศูนยเจาพระยา ยังไมเปนที่นาพอใจ คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุมสาระการเรียนรูยังตํ่าเมือ่เทยีบกบั
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับชาติ O-NET ของนักเรียนกลุมโรงเรยีน
ศูนยเจาพระยาสูงข้ึน กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยาไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการแกปญหาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน รวมไปถึงการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET ป.๖ เละ ม.๓ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๔ กลุมสาระหลักใหสูงข้ึน 
๒. เพื่อสงเสริมใหทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยามีสวนรวมในการพัฒนาและเตรียมนักเรียน

ใหพรอมในการทดสอบ O-NET 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
จํานวน ๒๐ คน 

๒. ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา มีความรู ความเขาใจ สามารถถายทอดความรูเน้ือหา

สาระที่ใชในการทดสอบ O-NET ได 
๒. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

กลุมสาระหลัก ๔ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓  
 

๕๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๓. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

กลุมสาระหลัก ๔ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมครูวิชาการกลุมโรงเรียน เพื่อคัดเลือกครูมีความรู 

ความเขาใจ สามารถถายทอดความรู เน้ือหาสาระที่ใชใน
การทดสอบ O-NET 

ธ.ค.๖๐ นายศราวุธ ดีชัย 
คณะกรรมการวิชาการ
กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา 

๒ พัฒนานักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทดสอบ 
O-NET 

ม.ค.๖๑ คณะกรรมการวิชาการ
กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา 

 ๑) แบงกลุมนักเรียนตามศักยภาพ โดยใชผลการทดสอบ 
Pre O-NET ครั้งที่ ๑ แบงนักเรียนเปน ๔ กลุม ดังน้ี          
กลุมเกง ๑ กลุม กลุมกลาง ๒ กลุม และกลุมออน ๑ กลุม 

  

 ๒) นําสื่อและแนวขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ
คูขนานกับ O-NET ที่กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยาไดจัดทํา
รวมกัน ไปใชในการพฒันานักเรียน ตามฐานการเรียนรู ๔ 
กลุมสาระการเรียนรู 

  

 ๓) ผูบริหาร นิเทศ กํากับ ติดตามการพฒันานักเรียนแบบ
กัลยาณมิตร 

  

 ๔) ติดตาม ประเมินผล จัดทดสอบเสมือนจรงิและนําผล
การประเมินที่ไดแจงทุกโรงเรียนในกลุมศูนยเจาพระยา
เพื่อใชเปนขอมูลในการพฒันานักเรียนตอไป 

  

๓ สรปุผล และรายงานผลตามโครงการ ม.ค.๖๑ นางมานิตา สังขชุม 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

  

๕๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนานักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การทดสอบ O-NET 

๒๙,๕๐๐    

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง นักเรียน
จํานวน ๑๗๒ คน เวลา ๒ วัน 

   
๒๘,๕๐๐ 

 

- คาเอกสารประกอบการพฒันา    ๑,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒  สรุปผล และรายงานผลตามโครงการ ๕๐๐    

- คาวัสดุจัดทํารายงาน    ๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๒๘,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียนรายบุคคล 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กําหนดใหทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา ปรับพื้นฐานความรูนักเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูใน ๔ กลุมสาระการเรียนรูที่ใชทดสอบ กอนเขารวมโครงการ 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ มีความรู ความเขาใจ สามารถ
ถายทอดความรูเน้ือหาสาระที่ใชในการทดสอบ O-NET ได 

รอยละ ๙๐ 
 

เชิงคุณภาพ  
๑. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๔ วิชาโดยรวม
เพิ่มข้ึน 

รอยละ ๓ 

๒. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลกั ๔ วิชาโดยรวม
เพิ่มข้ึน 

รอยละ ๓ 

๓. ผูมสีวนเกีย่วของกบัโครงการมีความพงึพอใจในระดับมาก รอยละ ๘๐ 

 
 
 

๖๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ มีความรู ความเขาใจ สามารถถายทอดความรูเน้ือหาสาระที่ใชในการทดสอบ O-NET ไดเปน
อยางดีและแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได 

๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของกลุมโรงเรยีนศูนยเจาพระยามผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสงูข้ึน 
๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน 

      
           
ลงช่ือ.............. ................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ................. ..........................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

   (นายศราวุธ ดีชัย)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(วัดทองคุงต้ังตรงจติร ๓) ประธานกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา    ประถมศึกษาอางทอง 
  

ลงช่ือ......................... ......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT และ O-NET 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนเมืองทองสมัพันธ อําเภอเมืองอางทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด ๑๑ โรงเรียนไดแก โรงเรียนวัดโคศุภราช  โรงเรียน

วัดจันทรนิรมิตร โรงเรียนวัดจําปาหลอ โรงเรียนวัดโบสถ โรงเรียนวัดปลดสัตว โรงเรียนวัดมหาดไทย โรงเรียน
วัดลิ้นทอง โรงเรียนวัดโพทูล โรงเรียนวัดโพธิวงษ โรงเรียนวัดไทรย และโรงเรียนวัดไผลอม มีภารกิจในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ในปการศึกษา๒๕๖๐ ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการเรียนรูทัง้ระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนทุกคนในทุกกลุมสาระการเรียน 
๒. เพื่อยกระดับผลการประเมิน NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
๓. เพื่อยกระดับผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ มีผลสัมฤทธ์ิและผล NT และ O-NET สูงข้ึน 
๒. ผูเรียนทุกคนในเครือขายมีความสามารถในการคิด  วิเคราะหและสังเคราะหได 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ มีผลสัมฤทธ์ิและผล NT และ O-NET สูงข้ึนรอยละ ๓ 
๒. ครูผูสอนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและผล NT และ O-NET 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ , ๖  
ม.ค.๖๑-ก.พ.๖๑ นายกิตติ ตองประสงค 

๒ ประเมินผลการดําเนินโครงการ ก.ย.๖๑ นายดํารง  ทองคําชู 
๓ สรปุและรายงานโครงการ ก.ย.๖๑ นายดํารง  ทองคําชู 
 

 
 
 
 

๖๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ กลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน) 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
และผล O-NET ช้ัน ป.๖ จํานวน  ๑ วัน 

๑๐,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง นักเรียน 
๘๐ คนๆ ละ ๑๒๕ บาท 

   
๑๐,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ จัดคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
และผล NT ช้ัน ป.๓ จํานวน  ๑ วัน 

๑๐,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง นักเรียน 
๘๐ คนๆ ละ ๑๒๕ บาท 

   
๑๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนมากที่มีทรัพยากรทางการศึกษาไมเพยีงพอตอการบรหิารจดัการ
และคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒. คุณภาพการศึกษาในบางวิชายังมีผลสมัฤทธ์ิตํ่ากวาระดับประเทศ 
๓. นักเรียนสวนหน่ึงมีปญหาดานการอานการเขียนและขาดทักษะความรูความสามารถในการคิด

วิเคราะห  การใชเหตุผลและการเรียนรู 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชกระบวนการกลุมโรงเรยีน    
ในการมีสวนรวม 

๒. สงเสริมใหบุคลากรสรางนวัตกรรมในการแกปญหาดานการอานการเขียนและขาดทกัษะความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การใชเหตุผลและการเรียนรู 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖  เขารับการพฒันาตามโครงการเพื่อ

เตรียมการสอบ 

 
รอยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ มีผลสัมฤทธ์ิและผลสอบNT และ  

O-NET สูงข้ึน 

 
รอยละ ๓ 

 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ครูผูสอนช้ัน ป.๖ จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. คะแนนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ัน ป.๓ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) โดยรวมเทากับ

หรือสูงกวาระดับประเทศ 
๓. คะแนนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ัน ป.๖ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระ

หลัก ๕ วิชา โดยรวมเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ 
      
           
ลงช่ือ........... ...................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ.................. .........................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

 (นายกิตติ ตองประสงค)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย(เกษมจรยิคุณ)   ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนเมืองทองสมัพันธ     ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ.......................... .....................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ O-NET 

ของนักเรียนช้ัน ป.๖ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนเกษไชโย อําเภอไชโย 

ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรงดวนในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูทัง้ระบบใหเช่ือมสมัพนัธกนั เพือ่ให

ผูเรียนสามารถอานคิดวิเคราะหแกปญหา และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและมีทักษะที่จําเปน สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยการอานออกเขียนไดถือวามีความสําคัญตอการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรูในระดับสูงข้ึน ประกอบกับการมุงใหมีการยกระดับคุณภาพนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที ่๓ 
และช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ในกลุมสาระหลักมีคาเฉลี่ยเพิม่ข้ึน
ไมนอยกวารอยละ ๓ ประกอบกับ ปการศึกษาที่ผานมา โรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโยบางโรงเรียน มีผล
การประเมินความสามารถดานภาษา ดานการคํานวณและดานเหตุผล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ตํ่ากวา
ระดับชาติ และพบวามีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(สอบO-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตํ่ากวาคาเฉลีย่
ระดับชาติในบางกลุมสาระการเรียนรู 

จากผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิดังกลาว จึงเปนภาระสําคัญของโรงเรียนที่จะตองหาแนวทางแกไข
ปญหาเพื่อพัฒนากระบวนการ พัฒนาความสามารถดานภาษา ดานการคํานวณ และดานเหตุผล นักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ อันจะนําไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับยุทธศาสตร 
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตรที่ ๑,๓ 
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ันกลุมโรเรียนเกษไชโย จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน เพื่อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) เพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ป.๓ ดานความสามารถดานภาษา ดานการคิด

คํานวณ และดานเหตุผลใหสูงข้ึน 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูหลัก ของนักเรียนช้ัน ป.๖ ใหสูงข้ึนทุก

กลุมสาระ 
 

 
 
 

๖๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโยมีผลการประเมินความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และ

ดานเหตุผล (สอบ NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 
๒. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโยมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (สอบ O-Net) นักเรยีน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนทั้ง ๗ โรงเรียน มีการดําเนินงานตามแนวทางยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT และ O-Net 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การวิเคราะหตัวช้ีวัดของแนวขอสอบ O-netและNT 

พรอมจัดทําขอสอบเพื่อนําไปติวนักเรียน 
๑) ประชุมช้ีแจงบุคคลทีเ่กี่ยวของ แตละกลุมสาระ 
๒) ดําเนินการวิเคราะหตัวช้ีวัด 
๓) จัดทําขอสอบโดยดูจากแนวขอสอบ O-net ยอนหลงั ๓ ป 

ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนเกษไชโย 

๒ การติวนักเรียน 
๑) นําแนวขอสอบที่ทําไวมาติวนักเรียนช้ัน ป.๓ และ           
ช้ัน ป.๖ โดยจัดทํารวมในระบบกลุมอีกครั้ง 

ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนเกษไชโย 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดไชโย 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะหตัวช้ีวัดของแนวขอสอบ 
O-netและ NT พรอมจัดทําขอสอบเพื่อนําไปติว
นักเรียน 

๑๖,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
ครูผูรบัผิดชอบ กลุมสาระละ ๔ คน รวม ๑๖ คน
คนละ ๑๐๐ บาท เวลา  ๒  วัน 

   
 

๓,๒๐๐ 

 

  

๖๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาจัดทําขอสอบแตละกลุมสาระเพื่อใชติว
นักเรียนช้ัน ป.๖ ในกลุมโรงเรียนประมาณ ๑๐๐ คน 
จัดทําขอสอบ ๑๐๐ ชุด ๔ กลุมสาระ ชุดละ ๘๐  บาท 

   
 
 

 
 

๘,๐๐๐ 
- คาจัดทําแนวขอสอบ NT เพื่อใชติวนักเรียน 

ช้ัน ป.๓ ในกลุมโรงเรียน จํานวน ๘๐ คน จัดทํา
แนวขอสอบจากการวิเคราะหตัวช้ีวัด จํานวน ๘๐ 
ชุดๆละ ๖๐ บาท 

    
 
 

๔,๘๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ การติวนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ๑๔,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม  
นักเรียน ๑๐๐ คนๆ ละ ๗๐ บาท เวลา ๒ วัน 

   
๑๔,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๑๗,๒๐๐ ๑๒,๘๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ครูผูสอนไมดําเนินการตามแนวทางในการติวนักเรียน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ประชุมช้ีแจงเนนยํ้ากับผูบริหารโรงเรียน 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนเกษไชโย  มีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึน รอยละ ๓ 

 
รอยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ 
ผูบริหารและคณะครผููสอนมีความรูความเขาใจในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 

 
รอยละ ๘๐ 

 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ และช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ มีความรูความเขาใจในการวิเคราะห
ตัวช้ีวัด-จากแนวทางการออกขอสอบ และ ดําเนินการติวนักเรียนไดอยางตรงตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

๖๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NTของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ สูงกวาหรือเทียบเทา

ระดับประเทศและ O-Netของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 
                

ลงช่ือ               (ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ              (ผูเห็นชอบโครงการ) 

        (นางสาวกาญจนา  ใจยืน)       (นายเฉลียว  เงินดี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย 
        ประธานกลุมโรงเรียนเกษไชโย 

 
ลงช่ือ......................... ......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   คายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนไชโยบรูพา อําเภอไชโย 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานน้ัน นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือวาเปน

กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการเรียนรู
ตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรูและวิธีการ
เรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังน้ัน กลุมโรงเรียนไชโยบูรพา ไดดําเนินการจดัทําโครงการ
เพื่อสนองแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธของสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดกิจกรรมคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน 
ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดลงมือฝกปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณไดเปนอยางดี 
และเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนใหสูงข้ึนในปตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
เพือ่ใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในการทดสอบ

ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๔ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวา รอยละ ๓ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

เพื่อใหนักเรียนระดับช้ัน ป.๖ และช้ัน ม.๓ ทุกคน เขารวมกิจกรรมคายวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ระดับช้ัน ป.๖ และช้ัน ม.๓ 

เชิงคุณภาพ 
เพื่อใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ใน

การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ๔ วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

๖๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การจัดกจิกรรมคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการ

ศึกษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ม.ค.๖๑-ก.พ.๖๑ คณะครูวิชาการ        
กลุมโรงเรียนไชโยบรูพา  

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ ศูนยโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ ศูนยโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม และศูนยโรงเรียน

วัดมะขาม(วิบูลยอุปถัมภ) 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมคายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน O-NET ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๒๐,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง นักเรียนและคร ู   ๑๑,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๕,๐๐๐ 
- คาวิทยากร  ๔,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ระดับสติปญญาของนักเรียนแตละคน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

การสอนซอมเสริมเฉพาะบุคคล 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกคน เขาคายวิชาการ 

รอยละ ๑๐๐ 
 

เชิงคุณภาพ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาหลักของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ เพิม่ข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 
รอยละ ๙๐ 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผล O-NET 

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนไชโยบูรพา 
      
           
ลงช่ือ........... ...................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ.................... .......................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

  (นายอลงกต แกนคิร)ี      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปา     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนไชโยบรูพา      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ............................ ...................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
ชื่อโครงการ   การบูรณาการการอาน เขียน คิดวิเคราะหสูอัตลักษณความเปนไทยของ 

นักเรียน กลุมโรงเรียนปาโมก 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนปาโมก อําเภอปาโมก 

ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ และเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศไทย อีกทัง้ยังเปนเครือ่งมอื

ที่สําคัญในการแสวงหาความรู ประสบการณ จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห 
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีของผูเรียน 
จากการระดมความคิดของคณะผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุมโรงเรยีนปาโมก สาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวาปจจุบันการใชภาษาไทยของผูเรียนภายในกลุมโรงเรียนปาโมก
บางสวนยังขาดความถูกตอง จึงทําใหนักเรียนยังไมสามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปบูรณาการเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในรายวิชาอื่นๆ ได ซึ่งนํามาซึ่งปญหาตางๆ ในหลากหลายระดับไมวาจะเปนปญหาระดับโรงเรียน เชน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับโรงเรียนตํ่าลง ผลการประเมินการอานออกเขียนได ยังไมเปนไปตามเกณฑเปาหมาย
ที่โรงเรียนต้ัง สงผลใหเกิดปญหาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชน ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพืน้ฐาน O-NET และ
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ที่ยังตํ่ากวาคาเฉลี่ย เปนตน  

กลุมโรงเรียนปาโมก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักในความสําคัญ
ของการใชทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใหผูเรียนสามารถนํามาบูรณาการการอาน เขียน คิดวิเคราะหและพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนในทุกๆ รายวิชา รวมถึงการแกไขปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับโรงเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT จึงจัดทําโครงการ 
“การบูรณาการการอาน เขียน คิดวิเคราะหสูอัตลักษณความเปนไทยของนักเรียน กลุมโรงเรียนปาโมก” ข้ึนมา
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยของผูเรียนและแกไขปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับโรงเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึน  

 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย การอาน เขียน คิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

ของกลุมโรงเรียนปาโมก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ซึ่งเปนนักเรียนแกนนํา 
๒. เพื่อใหนักเรียนแกนนําที่ผานการพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย การอาน เขียน คิดวิเคราะห ไป

ขยายผลตอในระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย การอาน เขียน คิดวิเคราะหของนักเรียนทุกระดับ 
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๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุมโรงเรียนปาโมก 

(นักเรียนแกนนํา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีทักษะทางดานภาษาไทย การอาน เขียน 
คิดวิเคราะหสูงข้ึน 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุมโรงเรียนปาโมก 
(นักเรียนแกนนํา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดรับไป
ขยายผลตอนักเรียนในโรงเรียนกลุมโรงเรียนปาโมก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุมโรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย มีความกลาแสดงออก และมี
ทักษะชีวิตกระบวนการดําเนินงานเปนกลุม การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลกั ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ม.ค.-เม.ย.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 
๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน พ.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 
๓ ประชุมคณะทํางาน พ.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 
๔ ดําเนินกิจกรรมตามแผน/โครงการ 

๑) กําหนดกจิกรรมที่ปฏิบัติในโครงการ โดยแบงออกเปน
๔ กิจกรรม คือ 

- กิจกรรมที่ ๑ ปริศนา สุภาษิต คําพังเพย 
- กิจกรรมที่ ๒ การเขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมที่ ๓ หนังสือเลมเล็ก 
- กิจกรรมที่ ๔ ภาษาไทยสรางสรรค 

๒) แบงผูเรียนที่เขารวมโครงการออกเปน ๔ กลุม 
๓) ใหผูเรียนทัง้ ๔ กลุมเขารวมกจิกรรมทีละกิจกรรมเวียน
จนครบทุกกจิกรรม 
๔) ผูเรียนทุกคนรวมสรุปองคความรูที่ไดรบัและเสนอแนะ
แนวทางในการขยายผลองคความรูที่ไดรบัใหกบันักเรียน
ในแตละโรงเรียน 

พ.ค.-ส.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 

๕ นิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของนักเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 

พ.ค.-ส.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 

๖ การประเมินผลโครงการ สรปุการเขียนรายงาน ก.ย.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 

๗ นําผลการประเมินไปใชวางแผนพฒันาในปตอไป ต.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนปาโมก 
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๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ -    
กิจกรรมที่ ๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน -    
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทํางาน -    
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินกิจกรรมตามแผน/โครงการ ๑๘,๐๐๐    

- คาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมที่ ๑ ปริศนา 
สุภาษิต คําพังเพย 

   
๓,๕๐๐ 

 

- คาใชจายในการดําเนินการกจิกรรมที่ ๒ การเขียน
ภาษาไทย 

   
๓,๕๐๐ 

 

- คาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมที่ ๓ หนังสือ 
เลมเลก็ 

   
๓,๕๐๐ 

 

- คาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมที่ ๔ ภาษาไทย
สรางสรรค 

   
๓,๕๐๐ 

 

- คาใชจายในการดําเนินการขยายผลในระดับ
โรงเรียน โดยใหนักเรียนนําความรูที่ไดรบัไปขยาย
ผลตอ จํานวน ๑๐ โรงเรียนๆ ละ ๔๐๐ บาท 

   
 

๔,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๕ นิทรรศการเชิงวิชาการ แสดงผลงาน
ของนักเรียน 

๑,๐๐๐   
 

 

- คาใชจายในการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ 
แสดงผลงานของนักเรียน 

   
๑,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๖ การประเมินผลโครงการ สรุปการเขียน
รายงาน 

๕๐๐    

- คาใชจายในการจัดทําแบบประเมินโครงการ
และการรายงานโครงการ 

   
๕๐๐ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๗ นําผลการประเมินไปใชวางแผนพฒันา
ในปตอไป 

๕๐๐    

- คาใชจายในการจัดประชุมครู ผูบริหารและ 
บุคลากรทางการศึกษาทีเ่กี่ยวของเพื่อนําปญหาที่
พบไปเปนแนวทางในการพัฒนาในปการศึกษาถัดไป 

   
 

๕๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ความเสี่ยงดานงบประมาณ 
๒. ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. มีการวางแผนดานงบประมาณใหรัดกุม โดยปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน

เพื่อใหการใชงบประมาณไมบานปลาย 
๒. มีการประชุมเปนระยะและมีคําสั่งมอบหมายงานใหแกผูเขารวมโครงการอยางชัดเจน

ตลอดจนเปดชองทางใหผูเขารวมโครงการสามารถปรึกษาหารือไดตลอดเวลา 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของ 

กลุมโรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อางทอง มีทักษะทางดานภาษาไทย การอาน เขียน 
คิดวิเคราะหสูงข้ึน 

 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุม
โรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง สามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดรับไปขยาย
ผลตอนักเรียนในโรงเรียนกลุมโรงเรียนปาโมก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

รอยละ ๑๐๐ 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุม

โรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย มีความกลา
แสดงออก และมีทกัษะชีวิตกระบวนการดําเนินงานเปนกลุม การ
ยอมรบัฟงความคิดเหน็ของสมาชิกภายในกลุม 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของ กลุมโรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง มีทักษะทางดานภาษาไทย การอาน เขียน คิดวิเคราะห
สูงข้ึน 

๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุมโรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดรับไปขยายผลตอ
นักเรียนในโรงเรียนกลุมโรงเรียนปาโมก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุมโรงเรียนปาโมก (นักเรียนแกนนํา) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย มีความกลาแสดงออก และมี
ทักษะชีวิตกระบวนการดําเนินงานเปนกลุม การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม 
      
           
ลงช่ือ...............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

 (นางสาวกานตฤทัย ชลวิทย เนตรจันทร)      (นายเทพ ไทยธานี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา     ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 
        ประธานกลุมโรงเรียนปาโมก 

 
ลงช่ือ........................... ....................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพือ่ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT และ O-NET 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนจินดามณี อําเภอโพธ์ิทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ไดกลาว

ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
ความสุข นอกจากน้ีในหมวด ๔ มาตรา ๒๓ ขอ ๒ และขอ ๔ การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน ความรูดานทักษะคณิตศาสตร และดานภาษา 
เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

ซึ่งสอดคลองกับนโยบายในการจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนจินดามณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ที่มุงเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT 
และ O–NET) สูงข้ึนและจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในปการศึกษา ๒๕๕๘ ปรากฏวา 
สถานศึกษาไดดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย เห็นควรใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการคิด 
การแกปญหา โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ทําใหเกิดจินตนาการ และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ สถานศึกษาจึงจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT และ O-NET ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนใน ๘ กลุมสาระ 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมเขาคายวิชาการ ๔ กลุมสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร 
๓. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักเรียนกอนการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET ) 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากเดิม 
๒. นักเรียนช้ัน ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ไดเขาคายวิชาการ ๔ กลุมสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร 
๓. นักเรียน ไดรับการสอนเสริม ตลอดเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ 
๔. ครูจัดทําใบความรูและแบบทดสอบที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

 

๗๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกคนผลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทั้ง ๘ กลุมสาระ อยางนอยรอยละ ๓ 
๒. นักเรียน ป.๓  ป.๖ และ ม.๓ ทุกคนไดเขาคายวิชาการ ๔ กลุมสาระ มีความรู ความเขาใจใน

วิชาที่เรียน และเขาคายวิชาการ จํานวน ๒ วัน 
๓. ครูผูสอนทกุคนไดรบัการพฒันาใหสามารถใชกระบวนการวัดผลและประเมินผลในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนขออนุมัติโครงการ ต.ค.๖๐ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
๒ แตงต้ังคณะทํางาน ต.ค.๖๐ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
๓ สรางเครื่องมือเอกสาร ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
๔ จัดกิจกรรมคายวิชาการ ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
๕ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
๖ สรปุโครงการ / จัดทํารายงานผล ก.ย.๖๑ กลุมโรงเรียนจินดามณี 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดกลุมโรงเรียนจินดามณี 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดสรางเครื่องมือเอกสาร ๑๐,๐๐๐    
- ใบความรู และขอสอบ    ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ เขาคายวิชาการ จํานวน ๒ วัน ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
- คาอาหารกลางวัน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม     
- คาวัสดุ     

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. เด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีโอกาสในการเขาถึงการจัดการศึกษา
แตกตางกัน 

 

๗๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๒. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย ขาดโอกาสในการสะทอนรับฟงความคิดเห็น 

และมีการประชาสมัพันธผลการดําเนินงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. ลดความเหลือ่มล้าํทางการศึกษา แกปญหาโรงเรียนขนาดเลก็ กําหนดนโยบาย การดําเนินงาน
อยางชัดเจนตอเน่ือง 

๒. พัฒนาบคุลากรใหมสีมรรถนะตามสายงาน จัดระบบประกันคุณภาพครูผูสอน รวมทัง้แกปญหา
ความขาดแคลนอัตรากาลงัคร ูและครูไมตรงวิชาเอก 

๓. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหทั่วถึงตรงตามความตองการจําเปนของสถานศึกษา มีการบริหาร
งบประมาณ และติดตามการใชงบประมาณอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เพื่อปองกันการทจุริตคอรรปัช่ัน 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง ๘ กลุมสาระสูงข้ึน 
๒. คณะครูไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนรู 
๓. ครูมีเครือ่งมอืสาหรบัประเมินคุณภาพผูเรียนทุกระดับช้ัน 

 
รอยละ ๙๕ 
รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ ๘ กลุมสาระสงูข้ึน 
๒. คณะครูไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนรู 
๓. โรงเรียนมเีครื่องมือสําหรับประเมินคุณภาพผูเรียนทกุระดับช้ัน 

 
รอยละ ๙๕ 
รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนใน ๘ กลุมสาระ 
๒. นักเรียนช้ัน ป.๓, ป.๖ และ ม.๓ ทุกคนไดเขาคายวิชาการ 
๓. นักเรียนไดรับผลการทดสอบระดับชาติ 

        
       
ลงช่ือ............... ...............................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายพชร บุญสวาง)    (นายเจริญศักด์ิ กระแสร) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู ๒๕๐๔) 
        ประธานกลุมโรงเรียนจินดามณี 

 
ลงช่ือ........................ .......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๗๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O–NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก อําเภอโพธ์ิทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนในระดับตางๆทั้งในระดับชาติ (O-NET) ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งในภาพรวมระดับชาติยัง
ไมเปนที่นาพอใจคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่าเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อใหผลสัมฤทธ์ิ
การทดสอบ O-NETของนักเรียนสูงข้ึนกลุมโรงเรียนพระตําหนัก จึงจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนและสงเสริมแนวทางการทําขอสอบO–NET ตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O–NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ น้ี 
 

๒. วัตถุประสงค 
เพื่อยกระดับผลการสอบ O–NET นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของกลุม

โรงเรียนพระตําหนัก 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ กลุมโรงเรียนพระตําหนักทั้งหมด ไดรับการ
สอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทําแบบทดสอบ O-NET 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงใหคณะกรรมการกลุมฯทราบ ๑๒ ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียน           

พระตําหนัก 
๒ ประชุมวางแผนแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ๑๙ ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียน           

พระตําหนัก 
๓ ดําเนินการจัดกิจกรรมเขาคาย เพื่อยกระดับผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET 
๒๙-๓๑ ม.ค.๖๑ กลุมโรงเรียน            

พระตําหนัก 
 
 
 

๘๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดโพธ์ิเอน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ณ โรงเรียน

วัดมวงคัน 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมช้ีแจงใหคณะกรรมการกลุมฯทราบ -    
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมวางแผนแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

-    

กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินการจัดกิจกรรมเขาคายเพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET 

๒๐,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวัน นักเรยีนช้ัน ป.6 และช้ัน ม.๓ 
ในกลุมโรงเรียนพระตําหนัก 

   
๒๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความปลอดภัยในการนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. มอบหมายครูรับผิดชอบควบคุม ดูแลอยางเครงครัด 
๒. จัดทําประกันชีวิตใหกับนักเรียน 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

กลุมโรงเรียนพระตําหนัก  มีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O–NET) กลุมสาระหลกั ๕ วิชาโดยรวม เพิ่มข้ึนไมนอยกวา 

 
รอยละ ๓ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรูในการทําแบบทดสอบ O-NET 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

๘๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คุณภาพผูเรียนทั้งระดับชาติ (O–NET) สูงข้ึนตามเปาหมายของชาติ 
 
           
ลงช่ือ................ ..............................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ................... ........................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

  (นายวีระชาติ  มาลัย)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนพระตําหนัก      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ........................ .......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรยีนรู 

ทางวิชาชีพ (PLC) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนดอกแกว อําเภอวิเศษชัยชาญ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไดนอมนําศาสตรพระราชา เปนแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ

ตามกระแสพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ใหครูรักเด็กและเนนคุณคาของ
ความสามัคคี และยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน” 

โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรและจุดเนนเปนนโยบายสําคัญ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนน ๖ ประการ ที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน กลุมโรงเรียนดอกแกว ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติ โดยกําหนดวิสัยทัศนสรางโอกาส
ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพสูสากล  ซึ่งเนนผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อกาวสูการจดัการศึกษาและ
ประเทศไทย ๔.๐ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อแกปญหาการอานออกเขียนไดของนักเรียนทุกคน 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนดอกแกวใหสูงข้ึนไมนอยกวา

รอยละ ๓ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนดอกแกว  ๗  โรงเรียน ปลอดนักเรียนอานไมออก เขียนไมได และ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

เชิงคุณภาพ 
ผูเรียนไดรับการพัฒนา สงผลตอคุณภาพการศึกษา ทั้งดานการอานออกเขียนได และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET) สูงข้ึน ไดมาตรฐานตามวิสัยทัศนและกลยุทธของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

 

 

 

๘๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พ.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นายสมชาย  วีระวรรณ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 ๑) การอานออกเขียนได 

- จัดคายอานเขียนได : ใจประสานใจ 
  

 ๒) การจัดการเรียนรูภาษาไทย 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
- ประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

  

๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ พ.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นายสมชาย  วีระวรรณ 
 - การจัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม ช้ัน ป. ๖ 

- การสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน(Coaching & 
Mentoring) โดยใชกระบวนการ PLC 

  

๓ การจัดสรางคลงัขอสอบ พ.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นายสมชาย  วีระวรรณ 
 - การจัดสรางคลังขอสอบตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

  

๔ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิโดยกระบวนการ PLC พ.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นายสมชาย  วีระวรรณ 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดําเนินและการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC 
- การกํากับ ติดตามและสรปุผล 

  

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ กลุมโรงเรียนดอกแกว 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐  
- จัดคายอานเขียนได : ใจประสานใจ     
- ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผูเรียน     
- ประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือประเมินผล

ตามตัวช้ีวัด 
    

  

๘๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐  
- การจัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม ช้ัน ป. ๖     
- การสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 

(Coaching & Mentoring) โดยใชกระบวนการ PLC 
    

กิจกรรมที่ ๓ การจัดสรางคลงัขอสอบ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
- การจัดสรางคลังขอสอบตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานพทุธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

    

กิจกรรมที่ ๔ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิโดยกระบวนการ 
PLC 

๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐ 
 

 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดําเนินและ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC 

  ๒,๐๐๐  

- การกํากับ ติดตามและสรปุผล   ๖,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ความรูประสบการณพืน้ฐาน ทกัษะดานการผลิตใชสือ่ ของคณะครูมีความแตกตาง 
๒. ความพรอมของนักเรียนที่แตกตาง และทักษะสติปญญาการรบัรูของนักเรียน 
๓. นักเรียนขาดการใฝรู ใฝเรียนและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทกุกลุมสาระ 
๔. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุมสาระคอนขางตํ่า 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. จัดกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตสื่อการเรียนการสอนตนแบบเพื่อชวยเหลือแลกเปลีย่น

ประสบการณทักษะดานการผลิตใชสื่อ และวิธีการใชสื่อนวัตกรรม 

๒. ความพรอมของนักเรียนที่ชา เนนการใชสื่อกระตุนความพรอม นักเรียนที่เรียนรูชาใหใชสื่อและ
ใบงานการอานการเขียนซ้ําๆ หลายๆครั้ง 

๓. การจัดสอบ Pre O-NET 
๔. จัดทําแผนปฏิบัติงานที่รัดกุม และมีการติดตามปญหาอุปสรรค เพื่อการแกปญหาที่ทันทวงที 
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๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนดอกแกวมีการขับเคลื่อนกจิกรรม
ตางๆ ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนไดรบัการสงเสรมิพฒันาทกัษะใหเปนไปตามเปาหมาย 
จุดเนนของ สพฐ. 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการอานออก เขียนได เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕๐ 
๔. ครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ไดรับการสงเสรมิพัฒนา  และนําความรูไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ ๙๐ 

๕. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

รอยละ ๓ 

๖. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และ         
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
กลุมสาระหลัก ๔ วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวา รอยละ ๓ 

รอยละ ๓ 

เชิงคุณภาพ  

๑. ประสิทธิภาพของสื่อที่มปีระสทิธิผลในการอานออก เขียนได รอยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนในกลุมดอกแกว 

มีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องตน และ
สามารถนําไปปรบัใชในชีวิตประจําวันได 

รอยละ ๘๐ 

๓. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

รอยละ ๓ 

๔. คาเฉลีย่รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมธัยม 
ศึกษาปที่ ๓ ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุม
สาระหลกั ๔ วิชา โดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

รอยละ ๓ 

๕. รอยละ ๘๐ นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู 
ในทุกกลุมสาระ 

รอยละ ๘๐ 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นักเรียนที่เขารับการอบรม มีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องตน และ
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

๒. นักเรียนที่มีปญหาการอานไมออก เขียนไมไดลดลง  และนักเรียนมีความสามารถการอานคลอง
เขียนคลองเพิ่มข้ึน 

๓. ครูผูสอนมีความรูความสามารถดานองคความรูและการจัดการเรียนการสอนที่เนนการอานออก
เขียนได 

๔. โรงเรียนมีคลังสื่อและนวัตกรรมทีม่ีประสทิธิผลในการสงเสริมการอานออก เขียนได 
๕. บุคลากรและผูทีเ่กี่ยวของมีความพงึพอใจต้ังแตระดับดีข้ึนไป 
๖. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ของกลุมโรงเรียนดอกแกวมีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน (NT) เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 
๗. นักเรียนในกลุมโรงเรียนดอกแกว มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึนไม

นอยกวารอยละ  ๓ 
๘. บุคลากรและผูทีเ่กี่ยวของมีความพงึพอใจต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

 
           
ลงช่ือ............... ..............................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ................ ...........................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นายพงษศักด์ิ  ทองศักด์ิ)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎรรงัสฤษ) ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนดอกแกว       ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ........................ .......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
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ชื่อโครงการ   ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ 

ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนในระดับตางๆ ทั้งในระดับชาติ O-NET , NT ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ 
ยังไมเปนที่นาพอใจ คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่าเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  ทางกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนานักเรียน และนอกจากน้ันในการพัฒนาดานตางๆ อันไดแก การพัฒนาทางดานจิตใจ รางกาย สังคม สติปญญา 
และใหกาวทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวิทยาการใหมๆ  เพื่อนํามาประยุกตปรบัเปลีย่น
กระบวนทัศน  เปนการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ ใหสูงข้ึน รอยละ ๓   ทุกกลุมสาระ 
๒. เพื่อใหนักเรียนในกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองมีความรู ประสบการณที่ไดรับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. เพื่อนําผลการประเมินในระดับกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง จํานวน ๑๐๐ คน มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาที่สูงข้ึน 

๒. นักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง รอยละ  ๙๐  ไดรับความรูและ
ประสบการณตามวัตถุประสงค 

๓. รอยละ ๘๐  ของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาที่สูงข้ึนเมื่อนํามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ป.๓ และ ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองในภาพรวม

ทุกกลุมสาระสูงข้ึน รอยละ ๓ 
๒. กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองมีความเขมแข็ง  และพฒันาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอเปนปจจุบัน 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการ มิ.ย.๖๐ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 
๒ ประชุมคณะกรรมการกลุมโรงเรียนวิเศษเมอืงทอง              

เพื่ออนุมัติโครงการ 
ก.ค.๖๑ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

๓ ประชุมคณะกรรมการและครูวิชาการ ครูประจําช้ัน ป. ๓, 
ป.๖ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทองเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

ก.ค.๖๑ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

๔ แตงต้ังคณะกรรมการเพือ่วางแผนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ส.ค.๖๑ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

๕ ดําเนินงานตามโครงการโดยการจัดการเขาคายนักเรียน 
ช้ัน ป.๓ และ ป.๖ 

ส.ค.๖๑ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

๖ สรปุผลการดําเนินงาน ส.ค.๖๑ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 
๗ รายงานสพป.อางทอง ส.ค.๖๑ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค) 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  การอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง ๑๐,๐๐๐  ๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 
๑) ประชุมคณะกรรมการกลุม     
๒) วางแผนกําหนดวันจัดกิจกรรมและกิจกรรม     
๓) แตงต้ังคณะทํางาน     
๔) ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด     
๕) สรปุ รายงานผล     
กิจกรรมที่ ๒  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
O-NET ช้ัน ป.6 

๑๐,๐๐๐  ๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๑) ประชุมคณะกรรมการกลุม     
๒) วางแผนกําหนดวันจัดกิจกรรมและกิจกรรม     
๓) แตงต้ังคณะทํางาน     
๔) ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด     
๕) สรปุ รายงานผล     

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
๑. ขาดครูวิทยากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน 
๒. สื่อไมเพียงพอ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. แตงต้ังคณะทํางานที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน 
๒. จัดหาสื่อใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรม 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. นักเรียนช้ัน ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิชา
หลักสูงกวาคาเฉลี่ยของ สพฐ. 

รอยละ ๘๐ 
 

๒. นักเรียนช้ัน ป.3 อานคลองเขียนคลอง รอยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. คะแนนเฉลี่ย O- NET ช้ัน ป.6 สูงข้ึน รอยละ ๓ 
๒. คะแนนเฉลี่ย NT ช้ัน ป.3 สูงข้ึน รอยละ ๓ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงข้ึน รอยละ ๓ ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 
๒. โรงเรียนในกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง มีความเขมแข็ง  และพัฒนาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอเปน

ปจจุบัน 
 
           
ลงช่ือ................ ..............................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ.............. .............................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นายธีรวุธ  จิระโภคิน)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค) ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ......................... ......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๙๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   แกปญหาการอานไมออกเขียนไมได 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนสามโก อําเภอสามโก 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดน้ัน การอานเปนหัวใจของการเรียนการสอนเพราะทําใหผูเรียนมีความรอบรูในทุก  ๆดาน โดยเฉพาะ
กลุมทักษะภาษาไทยและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการใหเด็กไทย มคีวามสามารถในการอานออก
เขียนได ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนานักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา ในดานการอานออกเขียนได เพือ่
เปนพื้นฐานการเรียนในระดับช้ันที่สูงข้ึน จึงไดจัดทําโครงการอานออกเขียนได เพื่อสงเสรมินิสยัรกัการอาน และ
การเขียนที่ถูกตอง 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่๑-๖ ปลอดการอานไมออก เขียนไมได 
๒. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT ใหสงูข้ึน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ของกลุมโรงเรียนสามโก อานออกเขียนไดรอยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเขียน รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนอานภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
๒. นักเรียนมีเขียนภาษาไทยไดถูกตอง 
๓. นักเรียนรักการอาน และการเขียนที่ถูกตอง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานของโครงการ พ.ค.๖๑ นางสารี่ คงออน  
๒ สํารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ที่มีปญหา              

เรื่องการอาน-การเขียน 
พ.ค.๖๑ ครูผูสอนวิชาภาษาไทย

ทุกโรงเรียน 
๓ ประชุมคณะทํางานเพือ่วิเคราะหปญหาการอานไมออก 

เขียนไมได 
มิ.ย.๖๑ นางสารี่ คงออน 

  

๙๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๔ ดําเนินงานตามแผน มิ.ย.๖๑-ส.ค.๖๑ ครูผูสอนวิชาภาษาไทย

ทุกโรงเรียน 
๕ ติดตามผล และประเมินผลโครงการ ก.ย.๖๑ ครูผูสอนวิชาภาษาไทย

ทุกโรงเรียน 
๖ นําผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไข สิ้นกิจกรรมแตละ

กิจกรรม 
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย
ทุกโรงเรียน 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ กลุมโรงเรียนสามโก 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานโครงการ 
ครูและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๔๐ คน 

๔,๘๐๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
๔๐ คนๆ ละ ๑๒๐ บาท 

   
๔,๘๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมครูวิเคราะหปญหาการอาน 
การเขียนเพื่อจัดทําสื่อแกปญหา 

๔,๘๐๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
๔๐ คนๆ ละ ๑๒๐ บาท 

   
๔,๘๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๓ จัดทําแบบฝกเพื่อพัฒนาการอาน
การเขียน 

๓,๒๐๐    

- คาวัสดุ    ๓,๒๐๐ 
กิจกรรมที่ ๔ นําเสนอนวัตกรรมหรือ Best 
Practice ที่ประสบผลสําเร็จของแตละโรงเรียน 

๗,๒๐๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
๖๐ คนๆ ละ ๑๒๐ บาท 

   
๗,๒๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๑๖,๘๐๐ ๓,๒๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 

๙๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
นักเรียนมีพื้นฐานการอาน เขียนภาษาไทยแตกตางกัน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. สรางความตระหนักใหนักเรียนใหเหน็ความสําคัญในการอานและเขียนภาษาไทยใหไดและถูกตอง 

๒. เสรมิสรางทักษะในการอานและเขียนภาษาไทย 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจํานวน ๒๐๐ คน 

 
รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการอานและเขียนภาษาไทยไดถูกตอง 

 
รอยละ ๘๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอาน การเวนวรรคขอความ การออกเสียงที่ถูกตอง

ตามหลักวิชาการของภาษาไทย 
๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเขียนภาษาไทยไดถูกตอง 
๓. นักเรียนมีทักษะในการอานและการเขียนมากข้ึน สามารถอานหนังสือไดดี 
๔. นักเรียนรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการอานหนังสือมากข้ึนและบันทึกผลได 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT สูงข้ึน 
๖. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย 

        
       
ลงช่ือ...............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

             (นางสารี่  คงออน)        (นายวิสุทธ  โตปติ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาชุมนุม     ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถํ้า 
        ประธานกลุมโรงเรียนสามโก 

 
ลงช่ือ........................... ....................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๙๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน  

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา อําเภอแสวงหา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานน้ัน นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือวาเปน

กระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว การจัดการ
เรียนรูตองยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูโดยใชแหลงเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย  สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ดังน้ัน กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา  ไดดําเนินการ
จัดทําโครงการเพื่อสนอง แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และตามกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรยีนรูพืน้ฐาน  
พัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาสื่อการเรียนรูตามหลักสูตร  ๑) การจัดกิจกรรมคายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผล O – Net  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ๒) การสรางคานิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ใหประสบผลสําเร็จน้ัน ตองปลูกฝงลงไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน 
โดยผูใหญจะตองเปนแบบอยางที่ดีใหดวย และ๓) กิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแขงขัน
กีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา ไดลงมือฝกปฏิบัติ เรียนรูและแกไขปญหาตามสถานการณ ไดเปนอยางดี และเปน
การสงเสริมนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถดานตางๆ ไดมีโอกาสแสดงออก
อยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งเปนการสงเสริม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนใหสูงข้ึน
ในปตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหนักเรียนเขารวมการจัดกิจกรรมคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผล O – Net  ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
๒. เพื่อใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อเสรมิสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ 

สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
๓. เพื่อสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ใหนักเรียน 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ทุกคนเขารวมกิจกรรมการ
จัดคายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ และผล O – Net  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓,๖ และช้ันมัธยม ศึกษาปที่ ๓ 

 

๙๔
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๒. เพื่อใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทาง

รางกายอารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
๓. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสรมิคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผล 

O – Net  เพิ่มข้ึนรอยละ ๕ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา 
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนามีการเสริมสราง

สมรรถนะทางรางกายอารมณ สังคม ใหกับนักเรียน รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
๓. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การจัดกิจกรรมคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผล O – Net  

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ม.ค.๖๑ คณะครูกลุมโรงเรียน

แสวงหาพฒันา 
๒ การแขงขันกีฬานักเรียน ส.ค.๖๑ คณะครูกลุมโรงเรียน

แสวงหาพฒันา 
๓ การสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ พ.ค.๖๑-มิ.ย.๖๑ คณะครูกลุมโรงเรียน

แสวงหาพฒันา 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมโรงเรียนในกลุมแสวงหาพัฒนา 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  การจัดคายวิชาการ โดยนํานักเรียน
ช้ันป.๖ และม.๓ ของกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา 
เพื่อเชิญครูผูมีความรูความสามารถ และวิทยากร
เฉพาะวิชาสอนซอมเสรมิใหกบันักเรียนจํานวน
นักเรียน ๒๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐    

- คาอาหารสําหรับนักเรียน ๒๐๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท   ๑๐,๐๐๐  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ การแขงขันกีฬานักเรียน โดยนํานักเรียน
รวมการแขงขันกีฬาในกลุมแสวงหาพฒันา จํานวน 
๒๐๐ คน     

๑๐,๐๐๐    

- คาอาหารสําหรับนักเรียน ๒๐๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท   ๑๐,๐๐๐  
- คาวัสดุและคาอุปกรณกีฬา    - 

กิจกรรมที่ ๓ การสรางและสงเสรมิคานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ โดยนํานักเรียนเขาคายธรรมะ 
โดยเชิญพระวิทยากร เปนผูใหความรูกับนักเรียน 
จํานวน ๒๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐    

- คาอาหารสําหรับนักเรียน ๒๐๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท   ๑๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ระดับสติปญหาของนักเรียนแตละคน 
๒. ความรูวิทยากรแตละโครงการ 
๓. ระยะการอบรมแตละโครงการ 
๔. สื่อการอบรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. การสอนซอมเสริมเฉพาะบุคคล 
๒. วิทยากรมีความรูเฉพาะดาน 
๓. ระยะเวลาที่พอเพียง 
๔. มีสื่อเพียงพอตอการอบรม 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ ๓  ทุกคนเขารวมกิจกรรมการจัดคายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
และผล O – Net  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

รอยละ ๘๐ 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๒. เพื่อใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียน
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ สังคม ใหกับนักเรียน 
รูจักความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริม
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และผล O–Net เพิม่ข้ึนรอยละ ๕ ทุกโรงเรียน
ในกลุมโรงเรียนแสวงหาพฒันา 

รอยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของกลุม
โรงเรียนแสวงหาพฒันา มีการเสรมิสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ 
สังคม ใหกบันักเรียน รูจักความรกัความสามคัคีในหมูคณะ 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมการสรางและสงเสริมคานิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

รอยละ ๑๐๐ 

 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผล 

O – Net  เพิ่มข้ึนรอยละ ๕ ทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา 
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนามีความสามัคคี 

รูแพ รูชนะ ใหอภัยกัน  มีการเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายอารมณ สังคม 
๓. นักเรียนสรางและสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ใหนักเรียน เพือ่พฒันาดานคุณธรรม

และศีลธรรม 
           
ลงช่ือ................... ...........................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ.............. .............................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นายสามารถ  คงสุข)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนแสวงหาพฒันา      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ............................ ...................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนบานนายแทน อําเภอแสวงหา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน กําหนดจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ใหสูงข้ึน โดยมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมสาระหลัก ๔ วิชา 
เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ กลุมโรงเรียนบานนายแทนตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกลาว จึงจัดทํา
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อจัดใหครูที่มีความรูความสามารถ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูในกลุมโรงเรียนบานนายแทน ไดรวมกันจัดกิจกรรมการสอนทบทวนและประมวล 
ความรู สรางความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอคําถาม วิธีการตอบคําถาม จากแบบทดสอบระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) กอนถึงกําหนดสอบ กิจกรรมโครงการคาดวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของกลุมโรงเรยีน
บานนายแทนจะมผีลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ใหกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ ๖ 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

อบรมใหความรูกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรยีนบานนายแทนทกุคน จํานวน ๒ วัน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนบานนายแทน มีความพรอมในดานความรู ความสามารถ
ในการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๔ กลุมสาระ (ภาษาไทย, 

คณิต, วิทย,ภาษาอังกฤษ) 
ม.ค.-ก.พ.๖๑ คณะครูกลุมโรงเรียน

บานนายแทน 
 
 
 

 
 

๙๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดวังนํ้าเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท(หน่ึงหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๔ กลุมสาระ 
(ภาษาไทย, คณิต, วิทย,ภาษาอังกฤษ) 

๑๐,๐๐๐    

- คาใชจายในการจัดกจิกรรมเขาคายอบรมให
ความรูกับนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
เขารับการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

   
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ระยะเวลาการจัดอบรมใหความรูกบันักเรียนมรีะยะเวลานอยคอนขางจํากัด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ทําความเขาใจกับวิทยากรใหจัดกิจกรรมที่กระชับ ไดสาระ ตรงประเด็นตามแนวการออกแบบ
ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

รอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ที่เขาคายรับการอบรม รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. รอยละของนักเรยีนทีเ่ขาคายรับการอบรมมีความตระหนักใน

ความสาํคัญของการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. รอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึนในภาพรวมของกลุมโรงเรียน 

รอยละ ๓ 

 
 
 

๙๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นักเรียนที่มีความตระหนักในความสําคัญของการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) และต้ังใจ
ทําแบบทดสอบ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ ๖ ในภาพรวมของกลุมโรงเรียนบานนายแทนเพิ่มข้ึน 
    
        
ลงช่ือ.............. ................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ.............. .............................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายบุญย่ิง เช้ือนิล)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสบีัวทอง     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนบานนายแทน      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ............................ ...................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะความสามารถของนักเรยีน

ในดานทักษะภาษาไทย  ซึ่งเห็นวาในปจจุบันคุณภาพผูเรียนดานการอาน การเขียนยังไมพัฒนาเทาที่ควร และ
ยังมีแนวโนม ที่จะลดถอยลงเรื่อยๆอยางนาเปนหวง จากผลงานวิจัยของหลายสถาบัน ตางมีผลไปในทางเดียวกัน
คือเด็กไทยมีการอานการเขียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสากล สอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองขอที่ ๑.๓ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดจุดเนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดานทักษะความสามารถของนักเรียนในดานทักษะภาษาไทย  ซึง่เหน็วาในปจจบุนัคุณภาพผูเรยีน
ดานการอาน การเขียนยังไมพัฒนาเทาที่ควร และยังมีแนวโนมที่จะลดถอยลงเรื่อยๆอยางนาเปนหวง จากผลงาน 
วิจัยของหลายสถาบันตางมีผลไปในทางเดียวกันคือเด็กไทยมีการอานการเขียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสากล 
สอดคลอง กับจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองขอที่ ๑.๓ นักเรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ ๖ มีความสามารถดานการอาน ซึ่งกลุมเครือขายประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองไดเล็งเห็นความสําคัญของผูเรียนดานการอาน การเขียน ภาษาไทย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยของครูผูสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ที่เขารับการอบรม

ทุกคน 
๒. ครูทุกคนที่เขารับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สามารถยกระดับ

ผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 
๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนจากครูที่ผานการพัฒนาความสามารถ

ภาษาไทยมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ครูจํานวน ๑๕๕  คน ไดรับการพฒันาความสามารถเทคนิคการสอนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
๒. ครูจํานวน ๑๕๕  คน ไดรับเอกสารการพัฒนาการพัฒนาความสามารถเทคนิคการสอน  ภาษาไทย

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 
 
 

๑๐๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

ครูที่ไดรับการพัฒนารอยละ ๙๐  สามารถนําความรูไปพัฒนาความสามารถทางดานเทคนิคการสอน
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย ม.ค.๖๑ นายไพบูลย ปรากฏผล 
 ๑) ศึกษานโยบาย แนวคิด หลักการ วิธีการพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
ม.ค.๖๑ นายไพบูลย ปรากฏผล 

นางสาวศิรลิักษณ 
เพ็งโอภาส 
นางมาลี พลมาลา 

 ๒) พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดานกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

ส.ค.๖๑ นางมาลี พลมาลา 
นางปราณี นกโนร ี
นางจินตนา ทองนาค 
นางสาวพิมพลภัส 
พุมพฤกษ 
นางเพ็ญพร รักษาสัตย 
นางรุจเิรศ รกัซอน 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒๐,๐๐๐    

๑) ศึกษานโยบาย แนวคิด หลักการ วิธีการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษา 
ปที่ ๖ 

-    

  

๑๐๒
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๒) พัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ดานกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย                
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๕๕ คนๆ ละ 
๒๙.๐๓ บาท 

   
๔,๕๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๕๕ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๑๕,๕๐๐  

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานระบบการจัดการ   ขอจํากัดดานสถานที ่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. จองสถานที่ลวงหนากอนจัดกิจกรรมประมาณ ๒ เดือน 
๒. จัดหาสถานที่สํารองอันเน่ืองจากเหตุทําใหไมสามารถจัดโครงการในสถานที่ที่จองไวได 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูจํานวน ๑๕๕  คน ไดรับการพัฒนาความสามารถเทคนิค

การสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
๒. ครูจํานวน ๑๕๕  คน ไดรับเอกสารการพฒันาการพัฒนา

ความสามารถเทคนิคการสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่๖ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
ครูที่ไดรับการพฒันารอยละ ๙๐  สามารถนําความรูไปพฒันา

ความสามารถทางดานเทคนิคการสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
สงผลใหนักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓ 

 
รอยละ ๙๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ครูที่ไดรับการพัฒนารอยละ ๑๐๐ สามารถนําความรูไปพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทอสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ เพิ่มข้ึน
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓ 
    
        
ลงช่ือ..................... .........................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............... ............................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นายไพบูลย ปรากฏผล)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม  ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   รองประธานเครือขายสงเสริมประสทิธิภาพ     ประถมศึกษาอางทอง 
 การจัดการศึกษาประถมศึกษา 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานเครือขายสงเสริมประสทิธิภาพ 
 การจัดการศึกษาประถมศึกษา 

 
ลงช่ือ............................. ...... ............................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอจัฉริยภาพทางดานหุนยนต 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมเครือขายสงเสรมิประสทิธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จังหวัดอางทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง เทคโนโลยีทาง 

ดานหุนยนตที่มีบทบาทสําคัญสําหรับงานดานอุตสาหกรรม งานดานการเกษตร กาํลังเขามามีบทบาทในการ
ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากข้ึน ความรูทางดานหุนยนตเปนพืน้ฐานสาํคัญสาํหรบัการออกแบบ
และพัฒนาระบบอัตโนมัติตางๆ ในอนาคตความรูเรื่องหุนยนตและระบบอัตโนมัติจะเปนสิ่งสําคัญในการพฒันา
ประเทศ ประกอบกับการแขงขันหุนยนตเปนกิจกรรมหน่ึงที่จะสงเสริมเพิ่มพูนความรูและประสบการณดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูไดมีโอกาสพัฒนาดานการออกแบบและการสราง
หุนยนต เพื่อที่จะเอาความรูไปตอยอดในการพัฒนาผูเรียนเขารวมแขงขันหุนยนตและนํามาประยุกตใชงานดาน
ตางๆ จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอัจฉริยภาพทางดานหุนยนตข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหครูมีความรูและทักษะในการทํางานของหุนยนตเบื้องตน 
๒. เพื่อฝกปฏิบติัการสรางหุนยนตและนําไปประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอนไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๓๙ คน 
เชิงคุณภาพ 

ครูมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีหุนยนตและพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมยัตอการเปลีย่นแปลง
ดานเทคโนโลยีหุนยนต 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอจัฉริยภาพทางดานหุนยนต ก.ค.-ส.ค.๖๑ นายจําเนียร แจมอําพร 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดมวงคัน 

 

 
 

๑๐๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๖. งบประมาณ 

จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครผููสอนคอมพิวเตอร 
ช้ัน ม.๑-๓ จํานวน ๓๙ คน เวลา ๑ วัน 

๒๐,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๙ 
คนๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๓,๙๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท 

  
๓,๖๐๐ 

  

- คาอุปกรณช้ินสวนหุนยนต    ๑๑,๐๐๐ 
- คาจางเหมาทําปายผาไวนิลและเอกสารในการ

อบรม 
   

๑,๕๐๐ 
 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐ ๕,๔๐๐ ๑๑,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. การปรับลดงบประมาณทีเ่สนอขอ ทําใหยากตอการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพการ
จัดอบรมลดนอยลง การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย 

๒. ขาดวิทยากรพี่เลี้ยงทีม่ีความรูความสามารถ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. ปรับกิจกรรม ปรับกลุมเปาหมาย ปรับคาวัสดุ 
๒. ประชุมเตรียมการ ซักซอมความเขาใจ และกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลกลุม 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูไดรับการพัฒนาใหมีความรู และมีทักษะการสรางหุนยนต 

 
รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
ครูมีศักยภาพในการจดัการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีการสรางหุนยนต 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 

๑๐๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ครูมีความรู ทักษะ และศักยภาพในการสรางหุนยนต 
๒. ครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและจุดประกายแนวความคิดสรางสรรคในเทคโนโลยีหุนยนต

สามารถนําไปตอยอดสรางหุนยนตและเขารวมแขงขันระดับตางๆ ตอไปได 
    
        
ลงช่ือ........ . ....................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ................. ...........................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นายจําเนียร แจมอําพร)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมวงคัน    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประธานเครือขายสงเสริมประสทิธิภาพ     ประถมศึกษาอางทอง 
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
 จังหวัดอางทอง 

 
ลงช่ือ............................ ...................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนการสอน 

แบบเวตคณิตแบบอินเดีย 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในปการศึกษา ๒๕๕๙ พบวากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตํ่ากวาระดับประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
ดานเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรูบางสวนยังไมเปนมาตรฐานและยังไมสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง 

เพื่อเปนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา อีกทั้งเปนการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนของครูใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ใหมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและการคิดเลขเรว็ เพือ่พฒันา
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใหมีความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนใน
วิชาคณิตศาสตรเพื่อจัดการเรียนรู 

๒. เพื่อพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีความรูความเขาใจและมเีจคติทีดี่ตอวิชาคณิตศาสตร 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

จัดแขงขันกิจกรรมเวตคณิตแบบอินเดีย  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๖๐๐ คน เพื่อใหไดรับการพัฒนาดานเทคนิคการคิดเลขเร็วและการวัดและประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
ผูเรียนมีพฒันาการ การคิดเลขเร็ว  สาระคณิตศาสตร และมีคุณภาพในการจัดการคิดเลขเร็ว 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนคณิตศาสตรคิดเลขเร็ว (แบบ

อินเดีย) ป.๑-ป.๖ 
เม.ย.-ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

นางประทปีโชติ มากสินธุ 
  

๑๐๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒ ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนการวัดประเมินผล ป.๔-ม.๓ เม.ย.-ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

นางประทปีโชติ มากสินธุ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๓๐,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนคณิตศาสตร
คิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย) ป.๑-ป.๖ จํานวน ๑๕๐ คน 
เวลา ๒ วัน 

๗๗,๔๐๐    

- คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท เวลา ๒ วัน 

  
๑๔,๔๐๐ 

 
 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๕๐ คนๆ ละ ๔ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑๘,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๓๐,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๑๕,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประชุมปฏิบตัิการครูผูสอนการวัดประเมินผล 
ป.๔- ม.๓ จํานวน ๒ รุนๆ ละ ๓๔๐ คน เวลา ๒ วัน 

๑๕๒,๖๐๐    
 

- คาตอบแทนวิทยากร ๔ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท เวลา ๒ วัน 

  
๒๘,๘๐๐ 

 
 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๔๐ คนๆ ละ ๔ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๔๐,๘๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๓๔๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๖๘,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๑๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๑๕๖,๘๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 

๑๐๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
๑. ครูผูสอนมีจํานวนนอยในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนหลายชั้นในเวลาเดียวกันทําใหไมสามารถเขารับการอบรมได 
๒. ครูผูสอนไมตรงวิชาเอก  ทําใหขาดความเขาใจในธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. จัดอบรมในวันเสาร อาทิตย  และสลับกันระหวางประถมและมัธยม 
๒. จัดหาวิทยากรที่สามารถพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาในธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มมากข้ึน 

รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรมากย่ิงข้ึน 
รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่เขารับการอบรมรอยละ ๙๐ ไดพัฒนาทักษะกระบวนการ

เรียนการสอนมากย่ิงข้ึน 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียนที่ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

เขารับการอบรมสูงข้ึนจากเดิมอยางนอยรอยละ ๕ 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายโสรส  มั่นดี)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา     ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๑๑๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหน่ึงคือ 

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมสูการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคลองกับหลายประเทศที่ผูนําดานการศึกษาของโลกเห็นพองกันกับแนวคิดสําคัญใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในเรื่องของจิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมอืง 
สุขภาพและสิ่งแวดลอม และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางานและทักษะชีวิต 

เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงกาํหนด
โครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่สอดคลองกับทักษะ

แหงศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่สอดคลองกับทักษะ

แหงศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. เพื่อจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เพื่อการจัดคายเพิ่มเวลารู : 

Obec Active Learning Camp 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ทีเ่ช่ือมโยง
กับตัวช้ีวัดของหลักสูตรได 

๒. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 

๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจดักิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกบัตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรได 

๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 

 

๑๑๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ สงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารูที่สอดคลองกับทกัษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 
มี.ค.-ส.ค.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

๒ การนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงาน มิ.ย.-ก.ย.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 
๓ จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู เพื่อการจัดคายเพิม่เวลารู : Obec Active 
Learning Camp 

ม.ค.-มี.ค.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง และโรงเรียนในสงักัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๗๕,๐๐๐  บาท(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  สงเสรมิการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูทีส่อดคลองกบัทกัษะ
แหงศตวรรษที่ ๒๑ 

๒๑,๐๐๐    

- สัมมนาการจดักจิกรรมตามนโยบายลดเวลา
เรยีน เพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร จํานวน ๑๐๐ คน 

   
 

๑๖,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๕,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒  จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนใน
โครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู เพื่อการจัดคาย
เพิ่มเวลารู : Obec Active Learning Camp 
จํานวน ๗๗ โรงเรียน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 

๑๕๔,๐๐๐    
 
 

๑๕๔,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดอาจเน่ืองมาจากความ
ไมพรอมในเรื่องความตระหนัก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาและรายละเอียดในการปฏิบัติ การเขาถึงสื่อ
และแหลงเรียนรู ในการพัฒนา และการนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียน เปนตน 

๑๑๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตองสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเน้ือหาและรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การเขาถึงสื่อและแหลง
เรียนรู ในการพัฒนา และการนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียน 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรได 

รอยละ ๑๐๐ 
 

๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหง สามารถจัดกิจกรรม

เพิ่มเวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรได 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร รอยละ ๑๐๐ 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษาทีเ่ขารวมโครงการทกุแหงสามารถจัดกจิกรรมเพิม่เวลารู ๔ H ที่เช่ือมโยงกบัตัวช้ีวัดของหลกัสตูรได 
๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นางจารุณี ปานแดง)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายใหทุกหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเด็กประถมอานไมออก  เขียนไมได และกําหนดเปาหมายใหนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ตองอานออกเขียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไปตองอานคลองเขียนคลอง การอานและ
การรูหนังสือเปนทกัษะหน่ึงที่จําเปนอยางย่ิงสําหรับการเรียนรู และการพัฒนาชีวิตสูความสําเรจ็ การอานอยาง
คลองแคลวและเขาใจความหมายจะนํามาซึง่ความรูและสงเสริม ใหเกดิการคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ แยกแยะ 
และประยุกตใชขอมูลทีเ่ปนประโยชนตอชีวิต พรอมทั้งสามารถถายทอดสื่อสารความรู ความคิดใหผูอื่นทราบและ
เขาใจได ซึง่เปนทักษะที่สาํคัญในศตวรรษที่ ๒๑ หากผูเรยีนบกพรองหรือขาดความสามารถในการอาน จะสงผล
ใหการเรยีนรูไมอาจกาวหนาได จงึเปนหนาที่ของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการจัดการศึกษาทีจ่ะตองพัฒนาความ 
สามารถในการอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง สงเสริมการคิดวิเคราะหและการสือ่สารใหแกประชาชน
ต้ังแตวัยเยาว เพื่อใหสามารถเรียนรูในระดับที่ซับซอนข้ึนเมื่อเติบใหญ และนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
การพฒันาความสามารถ ในการอานนอกจากครูจะตองมีองคความรู เขาใจทักษะ และกระบวนการพฒันาความสามารถ
ในการอานของนักเรยีน ครูตองเขาใจถึงความแตกตางของผูเรยีน ทั้งความแตกตางทางสติปญญาและความแตกตาง
ทางพื้นฐานครอบครัว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนดานการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 
๒. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยใหสามารถจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรม ดานการอาน 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
๓. เพื่อสรางเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอานการเขียน เพือ่การ

สื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได และช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖  อานคลอง
เขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) 

๒. ครูผูสอนภาษาไทยรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใช
ในการเรียนการสอน 

๑๑๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  อานออก เขียนไดและช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และอานคลอง

เขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี 
๒. ครูผูสอนภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใชในการเรียน

การสอนการอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียน

เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครผููสอน

ภาษาไทย 
  -  พัฒนาครูผูสอนภาษาไทยดานเทคนิคการจัดการเรยีน
การสอน มุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสงูข้ึน 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

๒ จัดแขงขันทักษะภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาเน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

๓ ประสานเครือขายการพฒันา แกไขปญหา นิเทศติดตาม 
กํากับการจัดกจิกรรมซอมเสรมิอยางตอเน่ือง โดยศึกษานิเทศก
ประจําโรงเรียน 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 

๔ สรปุรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางจารุณี ปานแดง 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๕๕,๓๖๐  บาท(หน่ึงแสนหาหมื่นหาพันสามรอยหกสบิบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูผูสอนภาษาไทยมุงผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนใหสูงข้ึน : ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ภาษาไทย จํานวน ๒ รุน ๆละ ๑ วัน 

๑๐๐,๔๐๐    

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม สาํหรับผูเขารับการอบรม

และเจาหนาที ่๑๙๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๑๑,๔๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน สําหรบัผูเขารบัการอบรม
และเจาหนาที ่๑๙๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๙,๐๐๐ 

 

๑๑๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาตอบแทนวิทยากร ๕ คน ๕ ช่ัวโมงๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท 

  
๓๐,๐๐๐ 

  

- คาวัสดุ    ๔๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒  จัดแขงขันทกัษะภาษาไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเน่ืองในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ 

๕๔,๙๖๐    

- คารางวัลนักเรียนทีเ่ขารวมแขงขัน ๑๓ รายการ 
รายการละ ๑๔ คน เปนรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ 
และชมเชย 

  
 

๒๙,๙๐๐ 

  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรบันักเรียน
และครู ๒๓๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๖,๙๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการ และ
เจาหนาที่ ๓๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๓,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ ๓๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๘๐๐ 

 

- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะพานักเรียนไปประกวด
ในระดับประเทศ 

   
๓,๓๖๐ 

 

- คาวัสดุ    ๑๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที ่๓  ประสานเครือขายการพัฒนา แกไขปญหา 
นิเทศติดตามกํากับการจัดกจิกรรม ซอมเสรมิอยาง
ตอเน่ือง โดยศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน 

-    

รวมงบประมาณ ๑๕๕,๓๖๐ ๕๙,๙๐๐ ๔๕,๔๖๐ ๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดอาจเน่ืองมาจากมี
นักเรียนที่อานไมออกเขียนไมไดเกิดจากมีเด็กบกพรองทางการเรียนรูดานสติปญญาและเด็กขาดเรียนบอย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองประสานกับโรงเรียนใหดูแลเด็กเหลาน้ีอยางใกลชิดและติดตาม

อยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๑๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได และ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ – ๖ และอานคลองเขียนคลองและสื่อสารได(อานเขาใจ) 

รอยละ ๑๐๐ 
 

๒. ครูผูสอนภาษาไทยรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจในการ
จัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใช ในการเรียนการสอน 

รอยละ ๘๐ 

๓. โรงเรียนทกุโรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียน
ในการพัฒนาดานการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับ 
ประถมศึกษา 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออกเขียนไดและช้ันประถม 

ศึกษาปที่ ๒ – ๖ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) 
อยูในระดับดีมาก และระดับดี 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. ครูผูสอนภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและ
นํานวัตกรรมไปใชในการเรียนการสอนการอานการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ ๘๐ 

๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการ
พัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) 

รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อการ

สื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
๒. ครูผูสอนภาษาไทย นําความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและสรางนวัตกรรมไปใชในการเรียน

การสอนการอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖  อานคลองเขียน

คลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นางจารุณี ปานแดง)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๑๑๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ชื่อโครงการ   แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๓ และครัง้ที่ ๒๔ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สโมสรไลออนสสากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย และสมาคมครู
ภาษาไทยแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน โดยอานหนังสือ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อนําความรูมาตอบคําถาม จึงไดจัดใหมีการแขงขันตอบคําถามจาก
สารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๓ ประจําป ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๔ ประจําป ๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ประถมศึกษาปที่ ๔-๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓) ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองตระหนัก
ถึงความสําคัญการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีนิสัยรักการอานซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ
ทักษะและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิของกลุมสาราภาษาไทยเพิ่มข้ึนสอดคลอง
กับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลยุทธที่ ๑ จุดเนนที่ ๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ๕ กลุมสาระวิชาหลักโดยรวมเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองจึงไดจัดใหมีโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดแขงขันตอบปญหาสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย ระดับจังหวัด 
๒. นํานักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ นํานักเรียนเขารวมการแขงขันระดับภาค (ครั้งที่ ๒๓) พ.ย.๖๐ นางประทปีโชติ มากสินธุ 

นายเสนาะ อําไพ 
  

๑๑๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒ นํานักเรียนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ ม.ค.๖๑ นางประทปีโชติ มากสินธุ 

นายเสนาะ อําไพ 
๓ จัดแขงขันระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๒๔) ส.ค.๖๑ นางประทปีโชติ มากสินธุ 

นายเสนาะ อําไพ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๓๙,๐๐๐  บาท(สามหมื่นเกาพันบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  นํานักเรียนเขารวมการแขงขันระดับภาค 
(ครั้งที่ ๒๓) 

๖,๒๔๐    

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที ่๖ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท   ๑,๔๔๐  
- คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุมนักเรียน ๑๐ คนๆ ละ 

๑๐๐ บาท 
   

๑,๐๐๐ 
 

- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ๓๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๓,๐๐๐  
- คาผานทางพิเศษ   ๘๐๐  

กิจกรรมที่ ๒  นํานักเรียนเขารวมการแขงขันระดับประเทศ ๑,๕๒๐    
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที ่๓ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท   ๗๒๐  
- คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุมนักเรียน ๒ คนๆ ละ 

๑๐๐ บาท 
   

๒๐๐ 
 

- คาเบี้ยเลีย้งนักเรียน ๖ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๖๐๐  
กิจกรรมที่ ๓  จัดแขงขันระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๒๔) ๓๑,๒๔๐    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 
๒๐๐ คนๆ ละ ๑๓๐ บาท 

   
๒๖,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๒,๒๔๐ 
- คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ ๑๐ คนๆ ละ 

๓๐๐ บาท 
  

๓,๐๐๐ 
 
 

 

รวมงบประมาณ ๓๙,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓๓,๗๖๐ ๒,๒๔๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 

๑๑๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเขารวมแขงขันตอบปญหาสารานุกรมสําหรบัเยาวชนไทย 

ระดับจังหวัด 

 
รอยละ ๙๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนมีนิสัยรกัการอานมากข้ึน 

 
รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มข้ึน 
๒. ผลสัมฤทธ์ิกลุมสาระภาษาไทยเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

       (นางประทปีโชติ มากสินธุ)         (นายโสรส มั่นดี) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ 
       ประเมินผลการจัดการศึกษา 
         

ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายสมปอง คงออน) 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๒๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา ในสังกัดทุกแหง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ไดรับการมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลและสังคม คือ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหแกเด็ก  ในจังหวัดอางทอง 
ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีความมุงหมายและหลักการเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด รวมกันจัดงาน
เปดฟาการศึกษาอางทอง อันเปนการแสดงศักยภาพ ความมุงมั่นและความสําเร็จในการจัดการศึกษา เผยแพรตอ
สาธารณชนทั่วไป และเพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีความเขมแข็ง

ในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสรางจิตสํานึกความ
เปนไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด 

๒. เพื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลปไทย ศิลปะ เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย 

๓. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

๔. เพื่อเสนอภาพความรวมมือของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดอางทอง และรวบรวมผลการจดัการศึกษา
ในรอบปเสนอตอสาธารณชน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ทุกแหง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ไดแสดงศักยภาพความมุงมั่น และภาพความสําเร็จในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. นักเรียนทุกระดับ ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถที่ไดรับจากการเรียนรูตามหลักสูตร 
 

๑๒๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที ระดับภาค และระดับประเทศ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การแขงขันทักษะทางวิชาการ ม.ค.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
   ตัวแทนนักเรียน เขารวมประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการ 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

  

๒ นิทรรศการแสดงผลงาน ม.ค.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
   นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครัง้ที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

  

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษาในสงักดัและสถานที่

ที่สวนกลางกําหนด 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๖๔,๔๐๐  บาท(สองแสนหกหมื่นสี่พันสีร่อยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  การแขงขันทักษะทางวิชาการ ๒๐๔,๔๐๐    
- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ๗๓๐ คน ๑ วัน  ๆละ ๒๔๐ บาท   ๑๗๒,๘๐๐  
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน/เจาหนาที่ ๑๐ คน ๓ 

วันๆ ละ ๒๔๐ บาท 
   

๗,๒๐๐ 
 

- คาที่พัก ผอ.สพป.อางทอง ๒ วัน  ๆละ ๑,๒๐๐ บาท   ๒,๔๐๐  
- คาที่พักคณะทํางาน/เจาหนาที่ ๑๐ คน ๒ วัน 

วันละ ๖๐๐ บาท 
   

๑๒,๐๐๐ 
 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คานํ้ามัน
เช้ือเพลิง คาธรรมเนียมผานทาง และคาใชจายอืน่  ๆ

   
๑๐,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒  นิทรรศการแสดงผลงาน ๖๐,๐๐๐    
- คาใชจายในการจัดตกแตงบรเิวณหนาซุม

แสดงนิทรรศการ 
   

๓๐,๐๐๐ 
 

  

๑๒๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาปายไวนิล ตนไมประดับตกแตงภายในเต็นท
นิทรรศการ 

   
๕,๗๖๐ 

 

- คาจางเหมารถยนต ๔ คันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท   ๑๒,๐๐๐  
- คาเบีย้เลี้ยงครแูละนักเรียนแสดงผลงาน ๑๗ คน 

๒ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท 
   

๑๒,๒๔๐ 
 

รวมงบประมาณ ๒๖๔,๔๐๐ - ๒๖๔,๔๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. จํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียนไดเขารวมกจิกรรม ระดับ
กลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค 

รอยละ ๘๐ 

๒. จํานวนนักเรียน และสถานศึกษา ที่ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับภาค   

รอยละ ๕๐ 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดอางทอง ไดเขารวม

การประกวด/แขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทําใหเกิดการพัฒนา
องคความรู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนในภาพรวม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และนักเรยีน
ที่มีความสามารถไดแสดงศักยภาพในระดับประเทศ 

รอยละ ๑๐๐ 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความ เขมแข็ง
ในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสรางจิตสํานึกความ
เปนไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด 

 
 
 
 

๑๒๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๒. นักเรียนไดรับการพฒันาทักษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ เกิดความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางอรจิรา พุมพฤกษ)      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสเต็ม  

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมโรงเรียนบานนายแทน อําเภอแสวงหา 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในสังคมโลกในขณะน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวยความกาวหนาเทคโนโลยีการสือ่สารกอใหเกดิ

ปรากฏการณที่มีขอมูลขาวสารจํานวนมหาศาลอยูในแหลงตางๆ รวมถึงการที่ตองแขงขันกันเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจการคา ทําใหทุกประเทศตองเรงพัฒนาประชากรของตนใหมีคุณภาพสูงข้ึนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและ
แขงขันในตลาดแรงงานกับนานาอารยประเทศได สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสเต็มศึกษาเพื่อฝกใหนักเรียนไดเรียนรูและใชความรูแบบบรูณาการ โดย
บูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหผูเรียน
สามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต สวนของผูสอนและผูเรียนก็ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนตนเองใหมีทักษะที่จําเปนในการเปนผูสอนและผูเรียน กลุมโรงเรียนบานนายแทนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูแบบสเต็ม จึงจัดกิจกรรมโครงการน้ีข้ึนเพื่อสรางเสริมประสบการณและความรู โดยนําความรู
ที่ไดรับจากการเรียนในกลุมสาระตางๆ ไปบูรณาการเพื่อใชในการแกปญหา สรางสรรคสิ่งใหม และปรับใชในการ
ดํารงชีวิต 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรูในกลุมสาระตางๆ มาใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการบูรณาการความรูแบบสเต็มศึกษา 
๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาตางๆ โดยการบูรณาการความรูแบบสเต็มศึกษา 
๔. เพื่อใหเกิดความรวมมือกันของคณะครูในกลุมโรงเรียนรวมกันพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

สเต็มศึกษา 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

อบรมใหความรูกับตัวแทนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนบานนายแทน จํานวน ๑ วัน 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมโรงเรียนบานนายแทน มีความตระหนัก มีความกระตือรือรน 
มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูแบบสเต็ม 

๒. คณะครูในกลุมโรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสเต็มรวมกัน 
 
 

 

 

๑๒๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสเต็ม โดยการจัดเขาคาย

วิชาการ อบรมตัวแทนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
จํานวน ๑ วัน 

พ.ค.-ก.ย.๖๑ คณะครูกลุมโรงเรียน
บานนายแทน 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดวังนํ้าเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท(หน่ึงหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสเต็ม ๑๐,๐๐๐    
- คาใชจายในการจัดกจิกรรมเขาคายวิชาการ

อบรมตัวแทนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
จํานวน ๑ วัน 

   
 

๑๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ระยะเวลาการจัดอบรมใหความรูกบันักเรียนมรีะยะเวลานอยคอนขางจํากัด นักเรียนไมเกิดความ
เขาใจในการเรียนรูและบูรณาการความรูแบบสเต็มศึกษา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทําความเขาใจกับวิทยากรใหจัดกิจกรรมที่กระชับ ไดสาระ ตรงประเด็น 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. รอยละของตัวแทนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ที่เขาคาย
วิชาการรับการอบรม 

รอยละ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
๑. ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูในกลุมสาระตาง  ๆมาใชแกปญหา

ในชีวิตประจาํวัน 
รอยละ ๙๐ 

๒. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการบูรณาความรูแบบสเต็มศึกษา รอยละ ๙๐ 
๓. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาตางๆ โดยการบูรณา

ความรูแบบสเต็มศึกษา 
รอยละ ๙๐ 

๔. คณะครูในกลุมโรงเรียนรวมกันพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สเต็มศึกษา 

รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ของกลุมโรงเรียนบานนายแทนมีความเขาใจในการใชและบรูณาการ

ความรูจากการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
๒. ครูในกลุมโรงเรียนรวมกันพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสเต็มศึกษาในโรงเรียน 

    
        
ลงช่ือ.......... ...................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ.......... .................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายบุญย่ิง เช้ือนิล)      (นายนพปฎล บุญพงษ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสบีัวทอง     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ประธานกลุมโรงเรียนบานนายแทน      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ............................. ..................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ชื่อโครงการ   สงเสริมการจัดการเรยีนรูแบบสเต็มศึกษา (STEM) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดอางทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐– กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ น้ี โลกไดมีการพัฒนาไปมาก เทคโนโลยีตางๆเขามามีบทบาทในชีวิตประจาํวัน 

ไมวาจะเปนการทํางานหรือการพักผอน เด็กไทยในยุคน้ีจะมีทักษะในการใชเทคโนโลยีประเภท มือถือสมารทโฟน
(Smart Phone) แท็บเลต (Tablet) เปนปกติในชีวิตอยูแลว คุณครูจึงมีตองปรับตัวเองโดยเปนผูที่กระตุนให
นักเรียนใชเทคโนโลยีไดอยางคุมคาและเหมาะสม และนํามาชวยในการจัดการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สเต็มศึกษา (STEM Education) เปนแนวทางการจัดการศึกษายุคใหมที่บูรณาการวิชาหลัก ๔ศาสตรหลัก
เขาดวยกัน คือ วิทยาศาสตร (S : Science) เทคโนโลยี(T : Technology)วิศวกรรมศาสตร (E : Engineer) และ
คณิตศาสตร (M : Mathemetics) ซึ่งสังคมปจจุบันตองอาศัยทุกศาสตรเขามารวมกันเพื่อใชในการแกปญหา คนควา
และพัฒนาสิ่งตางๆ การจัดการเรยีนรูแบบสเต็มศึกษายังชวยใหนักเรียนมีทักษะจะเปนในศตวรรษที่ ๒๑ อีกดวย 

การจัดการเรียนรูแบบสเต็มศึกษาสามารถจัดการสอนไดทุกระดับช้ันในสหรัฐอเมริกามีการนํา STEM 
Education ไปสอนพบวานักเรียนพบวานักเรียนสามารถสรางสรรค พัฒนาช้ินงานไดดี และย่ิงถานําไปใชกบัเด็ก
ไดเร็วเทาใดย่ิงเปนการดี ดังน้ันในสหรัฐอเมริกาจึงนํา STEM Education ไปจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอน
ประถมศึกษา (ปฐมวัย)อีกดวย 

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงจัดโครงการสงเสรมิการจดัการเรยีนรู
แบบสเต็มศึกษา (STEM Education)เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ สําเร็จอยางเปนรูปธรรม ใหผูเรยีนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรูและทักษะที่เหมาะสม 
เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงข้ึนไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาความรูความเขาในในเรื่องการจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) ใหกับครู

ในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไมนอยกวารอยละ ๙๐ เขารวมโครงการการใหความรูและ
ความเขาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) 

 
 
 

๑๒๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูและความเขาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบ 
สเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดี 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ ๓๐ ต.ค.๖๐ นายฉลอง อําพันเรือง 

นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๒ จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ ๑๕-๒๘ ก.พ. ๖๑ นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน มี.ค.๖๑ นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๔ ประสานงานทมีงานวิทยากร/ผูเช่ียวชาญ ๒๐ ก.พ.-๓๐ 
เม.ย.๖๑ 

นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๕ ประชุมอบรมครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุม
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยใหความรูเรื่องการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการสมอง (BBL) 

๑๒ พ.ค.๖๑ นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๖ ผูเขารวมประชุมอบรมนําเสนอผลงานการจัดการเรียนรูที่
สอดคลอง กับพัฒนาการสมอง(BBL) ผานระบบ Social 
Network 

๑๕ พ.ค.๖๑-๓๑ 
ก.ค.๖๑ 

นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๗ มอบวุฒบิัตรผูรวมนําเสนอผลงาน ส.ค.๖๑ นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

๘ สรปุผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผูบรหิาร ๓๐ ก.ย.๖๑ นายฉลอง อําพันเรือง 
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หองประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท(สองหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมอบรมครผููสอนระดับปฐมวัย
ใหความรูเรื่องการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกบั
พัฒนาการสมอง (BBL) 

๑๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ ผูเขารวมประชุมอบรมนําเสนอผลงาน
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการสมอง
(BBL) ผานระบบ Social Network 

-    

กิจกรรมที่ ๓ มอบวุฒบิัตรผูรวมนําเสนอผลงาน ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ครูผูสอนไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเด็ก จึงไมเขารวม
ประชุมอบรม 

๒. ครูผูสอนระดับปฐมวัยมีงานเอกสาร หรือภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายมาก ไมสามารถ
จัดการเรียนรูไดตามกระบวนการที่เขารวมประชุมอบรม 

๓. ขาดแคลนวิทยากร/ผูเช่ียวชาญ ที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาที่เกี่ยวของโดยตรง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. สรางความตระหนัก ขอความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการประชุมอบรม 
๒. ใชเวลาประชุมอบรมในชวงกอนเปดภาคเรียน สรางแรงกระตุนใหกับครูผูสอน และใชเทคโนโลยี

ในการสื่อสารมาชวยในการดําเนินงาน 
๓. เพิ่มงบประมาณคาตอบแทนวิทยากร และปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการประชุมอบรม 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมโครงการการใหความรู  
และความเขาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

 
รอยละ ๙๐ 

 

  

๑๓๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกคนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดรับการพฒันาใหมีความรู 
และความเขาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

 
รอยละ ๙๐ 

 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครูปฐมวัยในกลุมของโรงเรียนเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดอางทอง 

มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education)และสามารถนําไปจัดการเรยีนการสอน
ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
        
       
ลงช่ือ............ ..................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............... .............................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

        (นางสุปรานี  นาคหัวเพ็ชร)     (นายฉลอง  อําพันเรือง) 
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ     ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 
หัวหนาสายช้ันปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง   ประธานกลุมเครือขายสงเสรมิประสิทธิภาพ 
         การจัดการศึกษาปฐมวัยจงัหวัดอางทอง 

 
ลงช่ือ......................... ......................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   เปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๔ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา ในสังกัดทุกแหง ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ไดรับการมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลและสังคม คือ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหแกเด็ก  ในจังหวัด
อางทอง ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีความมุงหมายและหลกัการเพือ่พฒันาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เพื่อเปนการรายงานผลความสําเร็จในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในคามรบัผดิชอบ สาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด รวมกันจัดงานเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๔ 
อันเปนการแสดงศักยภาพ ความมุงมั่นและความสําเร็จในการจัดการศึกษา เผยแพรตอสาธารณชนทั่วไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในภารกิจการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแกประชาชนและสังคม 
๒. เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญในภารกิจการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแกหนวยงานทางการศึกษา 

ทุกแหง ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
๓. เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีเวทีแสดงความรูความสามารถ โดยนําเสนอผลงาน 

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู แลการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๔. เพื่อเสนอภาพความรวมมือของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดอางทอง และรวบรวมผลการจดัการศึกษา
ในรอบปเสนอตอสาธารณชน 

๕. เพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๘ 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ทุกแหง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกคน ไดแสดงศักยภาพความมุงมั่น และภาพความสําเร็จในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. นักเรียนทุกระดับ ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถที่ไดรับจากการเรียนรูตามหลักสูตร 
 
 

๑๓๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมกอนการจัดงาน ก.ค.-ก.ย.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
   - แตงต้ังคณะกรรมการ 

- ประสานงาน แจงผูเกี่ยวของ 
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
- กําหนดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน 

  

๒ กิจกรรมการจัดงาน ก.ค.-ก.ย.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
   - กิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ 

- กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 
- ติดตาม และประเมินผล 

  

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสงักดั 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๕๖๖,๒๐๐  บาท(หาแสนหกหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  กจิกรรมกอนการจัดงาน ๓,๐๐๐    
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ประชุมกรรมการ/

คณะทํางาน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๓,๐๐๐ 
 

กิจกรรมที่ ๒  กจิกรรมการจัดงาน ๕๖๓,๒๐๐    
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ประชุมกรรมการ/

เจาหนาที่ ๓๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๑๐,๕๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน สําหรับกรรมการ/เจาหนาที/่
ผูเขารวมแขงขัน ๒,๓๐๐ คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ ๖๐ บาท 

   
๑๓๘,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับกรรมการ/
เจาหนาที่/ผูเขารวมแขงขัน ๒,๓๐๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
 

๑๓๘,๐๐๐ 

 

  

๑๓๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
๒๐ คน ๓ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท 

  
๑๘,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ๑๐ คน  ๆละ ๔๐๐ บาท  ๔,๐๐๐   
- คาตอบแทนพยาบาล ๓ ศูนย ๖ คน ๓ วันๆ 

ละ ๓๐๐ บาท 
  

๕,๔๐๐ 
  

- คาตอบแทนผูรวมแสดงพิธีเปด  ๑๒,๐๐๐   
- คาจางทําความสะอาด ๑๒ คน ๓ วัน  ๆละ ๓๐๐ บาท   ๑๐,๘๐๐  
- คาใชจายในการประชาสัมพันธ     

๑) คาบันทึกภาพ อัดภาพ ถาย VDO ทํา VTR   ๗,๐๐๐  
๒) คาปายประชาสัมพันธ   ๒,๐๐๐  

- คาจางจัดสถานที่แขงขัน/ เวที/พิธีเปด เต็นท/
เครื่องเสียง/ ปายสถานที่แขงขัน ๓ ศูนยๆ ละ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

   
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

- คาโล ผูสนับสนุนการจัดงาน ๑๕ โลๆ  ละ 
๗๐๐ บาท 

   
๑๐,๕๐๐ 

 

- คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสารและอื่น ๆ    ๑๕,๐๐๐ 
- คาจัดทําสรปุและประเมินผล ๒๐๐ เลมๆ ละ 

๒๑๐ บาท 
   

๔๒,๐๐๐ 
 

รวมงบประมาณ ๕๖๖,๒๐๐ ๓๙,๔๐๐ ๕๑๑,๘๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. จํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียนไดเขารวมกจิกรรม ระดับ
กลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค 

รอยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
๒. จํานวนนักเรียน และสถานศึกษา ที่ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และระดับภาค   
รอยละ ๕๐ 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียน ไดเขารวมการประกวด/แขงขัน ทําใหเกิดการพัฒนา

องคความรู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนในภาพรวม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และ
นักเรียนที่มีความสามารถไดแสดงศักยภาพในระดับระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ 

รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนและครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
๒. นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงข้ึน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นายณนพพล  เสนาะดนตร)ี      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 
 

๑๓๕
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนสูสากล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
“การศึกษา” มีบทบาทสําคัญอันเปนรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษยในยุคโลกาภิวัตน จาํเปนทีจ่ะตอง

มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาจึงเปนกระบวนการสงเสริมความรวมมือทางปญญา 
ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางนานาประเทศและเพื่อสงเสริมการพัฒนาจิตสํานึกยอมรบัในความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรม ดังน้ัน การจัดการเรียนรูโดยผานทางหลักสูตรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชาญฉลาด
เพื่อเปดโลกทัศนใหมๆ ใหกับผูเรียน จึงเปนสิ่งจําเปนในยุคปจจุบัน กอปรกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไดรับเชิญจากกระทรวงและหนวยงานทางการศึกษาตางประเทศในการพจิารณาคัดเลอืกนักเรยีนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (โอลิมปกวิชาการ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) จึงมอบให
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล โดยบูรณาการกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติกับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อนั
เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียนใหไดรับการพัฒนาความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพผานกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนแรงจูงใจและเปนสื่อกลางสรางแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ดวยการพัฒนาเน้ือหาสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย
และพัฒนาประสิทธิภาพครูผูสอนเพื่อยกระดับความสามรถในการจัดการเรียนรูใหเทาทันมาตรฐานสากลพรอม
ที่จะพัฒนาผูเรียนใหกาวไกลสูเวทีโลก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในฐานะผูรับผิดชอบดูแลสงเสริมการจัดการศึกษา
ของเด็ก เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และเปด
โอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพผูเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรควบคูกับการพฒันา

ดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 
๒. เพื่อเปดโอกาสใหผู เรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแกปญหาและมี

ความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก และเปนการสรางเจตคติที่ดีให
นักเรียนมีความสนใจในการเปนนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตร 

 

๑๓๖
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๓. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลางสรางบรรยากาศทางวิชาการให

ผูเกี่ยวของมีสวนรวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง และพัฒนาเน้ือหาสาระใหมีความทันสมัย
เทาทันมาตรฐานสากล 

๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และสรางความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง 

๕. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งทางวิชาการ และเปนแหลงเรียนรูในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดอางทอง 

ไดรับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ (ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ควบคูกับการพัฒนาดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแหลงเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
เปนเครือขายในการพัฒนาโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดวยเทคนิควิทยาการใหมๆ 

๓. โรงเรียนและครูผูสอน มีนวัตกรรมการเรยีนการสอนทีส่งผลตอการพฒันาความสามารถดานทกัษะ
การคิดระดับสูงของผูเรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่สงผลตอการพัฒนาความสามารถผูเรียนสูความเปนเลิศ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ยกระดับความสามารถผูเรียนดานทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแกปญหาและพัฒนา

ขีดความสามารถผูเรียนใหกาวทันโลกกาวทันการเปลี่ยนแปลงและอยูในสังคมอยางมีความสุข 
๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเทียบเทา

มาตรฐานสากล 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชาสมัพันธการแขงขัน ต.ค.๖๐-พ.ย.๖๐ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๒ รับสมัครนักเรียนเขาแขงขัน พ.ย.๖๐-ธ.ค.๖๐ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๓ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ธ.ค.๖๐ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๔ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบแขงขัน ธ.ค.๖๐ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๕ ดําเนินการสอบแขงขันรอบแรก ม.ค.๖๑ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๖ ประกาศผลการสอบแขงขันรอบแรก ม.ค.๖๑ นายณนพพล เสนาะดนตร ี

นางอรจิรา พุมพฤกษ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๓๗
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สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๖. งบประมาณ 

จํานวน  ๒๑,๕๐๒  บาท(สองหมื่นหน่ึงพันหารอยสองบาทถวน)  แบงเปนงบประมาณจาก สพฐ. 
จํานวน ๑๔,๙๐๐ บาท และจาก สพป.อางทอง จํานวน ๖,๖๐๒ บาท 

รายละเอียดดังน้ี : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมสอบแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบแรก 

๒๑,๕๐๒    

- คาจัดทําขอสอบวิชาคณิตศาสตร ๑๘๗ ชุดๆ ละ 
๕ บาท 

   
๙๓๕ 

 

- คาจัดทําขอสอบวิชาวิทยาศาสตร ๒๗๗ ชุดๆ ละ 
๑๑ บาท 

   
๓,๐๔๗ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมประชุมกรรมการ 
๓๔ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๐๒๐ 

 

- คาตอบแทน     
๑) ประธานสนามสอบ ๑ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท  ๖๐๐   
๒) รองประธานสนามสอบ ๑ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท  ๖๐๐   
๓) กรรมการกลาง ณ สนามสอบ ๒ คนๆ ละ 

๖๐๐ บาท 
  

๑,๒๐๐ 
  

๔) กรรมการคุมสอบ ๒๗ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท  ๘,๑๐๐   
๕) กรรมการจัดทําขอสอบ ๔ คน  ๆละ ๓๐๐ บาท  ๑,๒๐๐   
๖) เจาหนาที่บันทึกขอมลู ๑ คน ๓ วันๆ ละ 

๓๐๐ บาท 
  

๙๐๐ 
  

๖) กรรมการตรวจขอสอบ ๔ คน ๑ วันๆ ละ 
๓๐๐ บาท 

  
๑,๒๐๐ 

  

๗) กรรมการจัดหองสอบ ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท  ๖๐๐   
- คาสถานที ่   ๑,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๑,๑๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๑,๕๐๒ ๑๔,๔๐๐ ๖,๐๐๒ ๑,๑๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 
 
 

 

๑๓๘
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๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาเขารวมแขงขันทางวิชาการ 
๒. นักเรียนระดับประถมศึกษาเขารวมแขงขันทางวิชาการสอบ

ผานรอบแรก ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขาแขงขันรอบสอง ระดับประเทศ 

 
รอยละ ๙๕ 
รอยละ ๓๐ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาเขารวมแขงขันทางวิชาการระดับ

นานาชาติเกิดการพฒันาองคความรูสงผลตอผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน
และนักเรียนทีม่ีความสามารถไดแสดงศักยภาพในระดับประเทศ 

 
รอยละ ๘๐ 

 
 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเรียนมีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรควบคูกับการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแกปญหาและมีความสามรถทางวิชาการ

อยางเต็มตามศักยภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก และเปนการสรางเจตคติที่ดีใหกับนักเรียนมีความสนใจใน
การเปนนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตร 

๓. โรงเรียนใชกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสื่อกลางสรางบรรยากาศทาง
วิชาการใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง และพัฒนาเน้ือหาสาระใหมี
ความทันสมัยเทาทันมาตรฐานสากล 

๔. ครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรูในทศวรรษที่สอง 

๕. สถานศึกษามีความเขมแข็งทางวิชาการ และเปนแหลงเรียนรูในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นายณนพพล เสนาะดนตร)ี      (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๑๓๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   เขาคายสะเต็มศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานที่สงเสริมการจัดการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
เปนหลัก โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดใหความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาเปนอยางสูง 
ไดจัดงบประมาณสนับสนุนใหการอบรมครูผูสอนระดับประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสงักดัสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไปแลวทุกโรงเรียน 

เพื่อใหการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบัผูเรยีน
ไดอยางทั่วถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการ เขาคายสะเต็มศึกษาของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูเพิ่มข้ึนจากการปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการเรยีนรูใน
ศตวรรษที ่๒๑ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ไดรับการจัดการจัดกิจกรรมเรียนรูสะเต็มศึกษาจากการเขาคายสะเต็มศึกษา 
๒. เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทองไดรับการจัดการจัดกิจกรรมเรียนรูสะเต็มศึกษาจากการเขาคายสะเต็มศึกษา 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษากลุมโรงเรียนละ ๑๐๐ คน รวม ๑,๔๐๐ คน 
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมโรงเรียนละ ๕๐ คน รวม ๗๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผานการเขาคายสะเต็มศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานการเขาคายสะเต็มศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ ๒๑ 
 

 

๑๔๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดทําโครงการ/เสนอโครงการ ธ.ค.๖๐ นายณรงค สังขสอาด 
๒ แจงโครงการใหกลุมโรงเรียนทราบและจัดสรรงบประมาณ

ใหกลุมโรงเรียนดําเนินการ 
มิ.ย.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 

๓ ประชุมประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุมโรงเรียน มิ.ย.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 
๔ กลุมโรงเรียนดําเนินการนํานักเรียนระดับประถมศึกษาเขา

คายจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาใหนักเรียนกลุมละ ๑๐๐ คน 
ก.ค.-ส.ค.๖๑ ประธานกลุมโรงเรียน 

นายณรงค สังขสอาด 
๕ กลุมโรงเรียนดําเนินการนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขา

คายจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาใหนักเรียนกลุมละ ๕๐ คน 
ก.ค.-ส.ค.๖๑ ประธานกลุมโรงเรียน 

นายณรงค สังขสอาด 
๖ สรปุและรายงานผลโครงการ ก.ย.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ ศูนยกลุมโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุมโรงเรียน 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๖๖๖,๐๐๐ บาท(หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  เสนอโครงการ/ อนุมัติ -    
กิจกรรมที่ ๒  แจงโครงการใหกลุมโรงเรียน   -    
กิจกรรมที่ ๓  ประชุมประธานกลุมโรงเรียน ครูวิชาการ
กลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน ๑๔ กลุม  ๆละ ๓ คน รวม ๔๒ คน ๑ วัน 

๘,๓๒๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาประชุมวิทยากร
และคณะทํางาน ๕๒ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓,๑๒๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาประชุมวิทยากรและ
คณะทํางาน ๕๒ คนๆ ละ ๑ มือ้ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๕,๒๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๔ การเขาคายสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา จาํนวน ๑๔ กลุมๆ ละ ๑๐๐ คน 
รวม ๑,๔๐๐ คน ครูผูสอนกลุมละ ๒๐ คน รวม 
๒๘๐ คน 

๔๑๑,๖๐๐    

  

๑๔๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารกลางวันนักเรียน ๑,๔๐๐ คนๆ ละ ๒
มื้อๆ ละ ๕๐ บาท 

   
๑๔๐,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมนักเรียน ๑,๔๐๐ คนๆ 
ละ ๔ มื้อๆ ละ ๒๐ บาท 

   
๑๑๒,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันวิทยากร ๒๘๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ 
ละ ๑๐๐ บาท 

   
๕๖,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมวิทยากร ๒๘๐ คนๆ 
ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓๓,๖๐๐ 

 

- คาวัสดุฝก ๑๔ กลุมๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท     ๗๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๕ การเขาคายสะเต็มศึกษานักเรยีนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๔ กลุมๆ ละ ๕๐ คน 
รวม ๗๐๐ คน ครูวิทยากรกลุมละ ๑๐ คน รวม 
๑๔๐ คน   

๒๔๐,๘๐๐    

- คาอาหารกลางวันนักเรียน ๗๐๐ คนๆ ละ ๒ มือ้ๆ 
ละ ๕๐ บาท 

   
๗๐,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมนักเรียน ๗๐๐ คนๆ 
ละ ๔ มื้อๆ ละ ๒๐ บาท 

   
๕๖,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันวิทยากร ๑๔๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ 
ละ ๑๐๐ บาท 

   
๒๘,๐๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมวิทยากร ๑๔๐ คนๆ 
ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑๖,๘๐๐ 

 

- คาวัสดุฝก ๑๔ กลุมๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท     ๗๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๖  สรุป และรายงานโครงการ ๕,๒๘๐    

- คาวัสดุ    ๕,๒๘๐ 

รวมงบประมาณ ๖๖๖,๐๐๐ - ๕๒๐,๗๒๐ ๑๔๕,๒๘๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 
 
 
 

๑๔๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาเขาคายกิจกรรมสะเต็มศึกษาตาม
เปาหมาย 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเขาคายกิจกรรมสะเต็ม
ตามเปาหมาย 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เขาคายสะเต็มศึกษาไดรับประสบการณ

การเรียนรูเพิ่มข้ึนและเกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
รอยละ ๗๐ 

๒. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่เขาคายสะเต็มศึกษาได
แนวทางการสรางการเรียนรูและเกิดทกัษะทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

รอยละ ๗๕ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นักเรียนที่เขาคายไดรับประสบการณตรงในการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง 
๒. นักเรียนที่เขาคายเกิดทักษะการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. นักเรียน ที่เขาคาย ไดแนวทางจากการปฏิบัติจริงไปใชในการแสวงหาความรูใหม 
๔. ครูที่เปนวิทยากรเกิดแนวคิดในการจัดการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นายณรงค  สังขสอาด)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 

 
 

๑๔๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๓ ดานการพฒันาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามองคประกอบนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและโลก  ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคการทั้งทางตรงและทางออม ในฐานะของผูนําองคและบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทั้งศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานขององคการ
และการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจ ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบาย
ที่กําหนด จึงจัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน เพื่อการเปนผูนําองคกรที่มี
วิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรอันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาทการเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 

และการเปนขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพื่อสงเสริมทักษะและสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในอาชีพของตนเอง 
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายการบรหิารจัดการในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ และเปนเครื่องมือสนับสนุนการบรหิารราชการใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพเกิดผลสมัฤทธ์ิสงูสุด 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม 

๒. ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางประสบการณใหขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตามทีก่าํหนด
ไวในแตละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติหนาที่และสนับสนุนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู

ไดอยางเหมาะสม 

๑๔๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. การพัฒนาสมรรถนะผูบรหิารของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางธมกร  ธรณภวัต 

๒. การพัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ใน สพป.อางทอง 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางธมกร  ธรณภวัต 

๓. การเสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน
กลุมบรหิารงานบุคคล) 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางธมกร  ธรณภวัต 

๔. การเสรมิสรางประสทิธิภาพลกูจางประจาํ สงักัด สพป.อางทอง ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางธมกร  ธรณภวัต 
๕. การพัฒนาครูบรรจุใหมในสถานศึกษาสูการเปนครมูืออาชีพใน

ประชาคมอาเซียน 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางธมกร  ธรณภวัต 

๖. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการทางการศึกษาดวยระบบ 
TEPE Online 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางธมกร  ธรณภวัต 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑,๒๙๙,๙๔๐ บาท(หน่ึงลานสองแสนเกาหมื่นเกาพนัเการอยสีส่ิบบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาสมรรถนะผูบรหิารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๕๐๑,๔๐๐    

๑) จัดอบรมสัมมนาผูบริหาร  ๑ วัน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๖๐ คน ๒ มื้อๆ

ละ ๓๐ บาท 
 

 
  

๙,๖๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๑๖๐ คน ๑ มื้อ  ๆละ ๑๐๐ บาท   ๑๖,๐๐๐  
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 

๑,๒๐๐ บาท 
  

๗,๒๐๐ 
  

- คาปายประชาสัมพันธ     ๑,๐๐๐  
- คาเอกสารและอุปกรณฯ    ๒๐,๐๐๐ 

  

๑๔๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๒) ศึกษาดูงาน ๒ วัน     
- คาอาหารเชา ๑๒๖ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท    ๑๒,๖๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๒๖ คน ๔ มื้อๆ

ละ ๕๐ บาท  
   

 ๒๕,๒๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๑๒๖ คน ๒ มื้อ  ๆละ ๒๕๐ บาท    ๖๓,๐๐๐  
- คาอาหารเย็น ๑๒๖ คน ๒ มื้อ  ๆละ ๓๕๐ บาท   ๘๘,๒๐๐  
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน      ๓,๐๐๐  
- คาที่พัก ๑๒๖ คน ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๗๕,๖๐๐  
- คาจางเหมารถ ๓ คันๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท   ๑๘๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อางทอง 

๒๒๘,๖๒๐    

๑) จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา ๑ วัน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๖๒ คน ๒ มื้อๆ ละ 

๓๐ บาท  
 

 
  

๓,๗๒๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๖๒ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๖,๒๐๐  
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ชั่วโมง  ๆละ ๑,๒๐๐ บาท  ๗,๒๐๐   
- คาวัสดุและอุปกรณ    ๒๐,๐๐๐ 

๒) ศึกษาดูงาน ๒ วัน     
- คาอาหารเชา ๖๒ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๖,๒๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๖๒ คน ๔ มื้อๆ 

ละ ๕๐ บาท  
   

๑๒,๔๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๖๒ คน ๒ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท   ๓๑,๐๐๐  
- คาอาหารเย็น ๖๒ คน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕๐ บาท   ๒๑,๗๐๐  
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน     ๓,๐๐๐  
- คาที่พัก ๖๒ คน ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๓๗,๒๐๐  
- คาจางเหมารถ ๒ คันๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท   ๘๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ ๓ การเสรมิสรางประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษา (ศึกษาดูงานกลุมบริหารงานบุคคล) 

๑๗,๑๐๐    

๑) จัดประชุมบุคลากร     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๐ คน ๒ มื้อๆละ 

๓๐ บาท 
   

๖๐๐ 
 

  

๑๔๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารกลางวัน ๑๐ คนๆ ละ ๑๐๐บาท   ๑,๐๐๐  
๒) ศึกษาดูงาน     

- คาอาหารเชา ๑๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๑,๐๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๐ คน ๒มื้อๆ ละ 

๕๐ บาท 
   

๑,๐๐๐ 
 

- คาของสมนาคุณ              ๑,๕๐๐  
- คาที่พัก ๑๐ คน ๑ คืนๆ ละ๖๐๐ บาท   ๖,๐๐๐  
- คาจางเหมารถ ๑ คันๆ ละ ๖,๐๐๐บาท   ๖,๐๐๐  

กิจกรรมที่ ๔ การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ลูกจางประจํา สังกัด สพป.อางทอง 

๑๙๖,๙๒๐    

๑) จัดอบรมพฒันาจางประจํา ๑ วัน     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๘๒ คน ๒ มื้อๆ 

ละ ๓๐ บาท 
   

๔,๙๒๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๘๒ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท     ๘,๒๐๐  
- คาอาหารเย็น ๘๒ คน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕๐บาท   ๒๘,๗๐๐  
- คาของสมนาคุณ   ๓,๐๐๐  
- คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๒ ช่ัวโมงๆ ละ 

๖๐๐ บาท 
  

๒,๔๐๐ 
  

๒) ศึกษาดูงาน     
- คาอาหารกลางวัน ๘๒ คน ๑ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท   ๒๐,๕๐๐  
- คาที่พัก ๘๒ คน ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐บาท   ๔๙,๒๐๐  
- คาจางเหมารถ ๒ คันๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท   ๘๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ ๕ การพฒันาครูบรรจใุหมในสถานศึกษา
สูการเปนครูมอือาชีพในประชาคมอาเซียน 

๓๕๐,๙๐๐    

๑) การอบรมพัฒนาและสมัมนากลุมอภิปราย 
ครูผูชวย ๒ วัน 

    

- คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม ๙๐ คน ๔ มื้อๆ 
ละ ๕๐ บาท  

 
 

  
๑๘,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๙๐ คน ๒ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท   ๔๕,๐๐๐  
- คาอาหารเย็น ๙๐ คน ๒ มื้อ  ๆละ ๓๕๐ บาท   ๖๓,๐๐๐  
- คาตอบแทนวิทยากร ๒คน ๖ ชั่วโมง  ๆละ ๑,๒๐๐ บาท  ๑๔,๔๐๐   

  

๑๔๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาหองประชุม ๒ วัน    ๓๐,๐๐๐  
- คาที่พัก ๙๐ คน ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๕๔,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๔๕,๐๐๐ 

๒) ศึกษาดูงาน ๑ วัน     
- คาจางเหมารถ ๒ คันๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒ วัน   ๘๐,๐๐๐  
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน   ๑,๕๐๐  

กิจกรรมที่ ๖ การพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online 

๕,๐๐๐    

๑) ประชาสมัพันธการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดดวยระบบ 
TEPE Online 

    

๒) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๒) 
ดวยการประสมัพันธ/ประชุม/อบรม 

    

๓) สรางเครือ่งมือประเมินสมรรถนะ     
- คาวัสดุ    ๕,๐๐๐ 

๔) ดําเนินการพฒันาดวยระบบ TEPE Online 
ตามที่ สพฐ.กําหนด 

    

๕) พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล     
๖) ติดตามประเมินผล     
๗) สรปุรายงานผล     

รวมงบประมาณ ๑,๒๙๙,๙๔๐ ๓๑,๒๐๐ ๑,๑๗๘,๗๔๐ ๙๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. การติดตอประสานงานกับวิทยากร เน่ืองจากเวลาวางไมตรงกัน 
๒. จํานวนผูเขาประชุมไมครบ 
๓. งบประมาณทีม่ีจํานวนจํากัด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. ติดตอประสานงานกับวิทยากรไวลวงหนา หรือเชิญวิทยากรที่เปนทีมงานเดียวกัน  
๒. ช้ีแจงทําความเขาใจกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาของ

การประชุม 
๓. บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการอบรมสัมมนาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 
 
 

๑๔๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๘. ตัวชีวั้ดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขาประชุม รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
ขาราชการครูมีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการทํางานทีสู่งข้ึน 
๒. คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองสูงข้ึน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นางนิทรา  อุนทรัพย)     (นายสมชัย  ปานผาสุข) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๕๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.อางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจหลักในการจัดการและสนับสนุนการจดัการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เพื่อใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยใชยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
และกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหบรรลุวัตถุประสงค เพิ่มประสิทธิผล กลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจหลักที่ตองดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาอางทองจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพื่อสงเสริมทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ศึกษาดูงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลการดําเนินงานที่ดี และเปนแบบอยางได จํานวน ๑๑ คน รวม ๓ วัน 

๒. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจและ
สามารถกลับมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู และสามารถนํา

ประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานนําไปปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑๕๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ แตงต้ังคณะกรรมการฯ/คณะทํางาน เพือ่ศึกษาดูงาน ต.ค.๖๐ นางธมกร ธรณภวัต 
๒ ติดตอและประสานงานกบั สพป.บรุรีัมย เขต ๑ ต.ค.๖๐ นางธมกร ธรณภวัต 
๓ ศึกษาดูงาน ณ สพป.บรุีรมัย เขต ๑ ต.ค.๖๐ นางธมกร ธรณภวัต 
๔ ประชุมและสรปุผลการดําเนินงาน ต.ค.๖๐ นางธมกร ธรณภวัต 
๕ นําเสนอผลการดําเนินงานตอ ผอ.สพป.อางทอง ต.ค.๖๐ นางธมกร ธรณภวัต 
๖ สรุปผลการดําเนินงาน ต.ค.๖๐ นางธมกร ธรณภวัต 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๔๖,๑๐๐  บาท(สี่หมื่นหกพันหน่ึงรอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สพป.บุรรีัมย เขต ๑ ๔๖,๑๐๐    
- คาอาหารเชา ๑๒ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท    ๑,๒๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๒ คนๆ ละ ๔ มื้อ

มื้อละ ๕๐ บาท 
   

๒,๔๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๑๒ คนๆ ละ ๓ มื้อๆ ละ 
๒๕๐ บาท 

   
๙,๐๐๐ 

 

- คาอาหารเย็น ๑๒ คนๆ ละ ๓ มื้อๆ ละ ๓๕๐ บาท   ๑๒,๖๐๐  
- คาที่พัก ๑๒ คนๆ ละ ๒ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๑๔,๔๐๐  
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน   ๑,๕๐๐  
- คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่นรถยนตตู ๑ คัน   ๕,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๔๖,๑๐๐ - ๔๖,๑๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 

๑๕๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรมีความรู และสามารถนําประสบการณที่ไดจาก

การศึกษาดูงานนําไปเปนแบบอยางได 

 
รอยละ ๙๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากร มีความรู และสามารถนําประสบการณที่ไดจาก

การศึกษาดูงานนําไปปฏิบัติหนาที่ตามภารกจิไดอยางมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 
รอยละ ๙๐ 

 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นางธมกร ธรณภวัต)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาอางทอง 
         

ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายสมปอง คงออน) 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

 
 
 
 
 

๑๕๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
พนักงานราชการตําแหนงครูผูสอน เปนผูที่มีความรู ความสามารถ เทียบไดกับครูผูชวยเพราะเปนผูที่

ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม และตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ 
ก.ค.ศ.กําหนด เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย เมื่อมีตําแหนงพนักงานราชการวางลง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงควรตองดําเนินการสรรหามาทดแทน เพือ่โรงเรยีนจะไดจดัการเรยีน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มาเปนพนักงานราชการทั่วไป 

ตําแหนงครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในโรงเรียนที่มีตําแหนงวางและข้ึน
บัญชีไว สําหรับการจางเพิ่มเติมเมื่อมีตําแหนงวางในภายหลัง 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยคาดวาจะมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
ประมาณ ๕๕๐ ราย 

เชิงคุณภาพ 
ไดผูที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเทียบไดกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูชวยมา

เปนพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการเพื่อดําเนินการคัดเลือก พ.ย.๖๐ น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 
๒ ดําเนินการคัดเลือก ธ.ค.๖๐ น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

 

๑๕๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๖. งบประมาณ 

จํานวน  ๑๙๒,๐๕๐ บาท(หน่ึงแสนเกาหมื่นสองพันหาสบิบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเปนพนักงาน 
ราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน 

๑๙๒,๐๕๐    

- คาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ ๒๐๐ ขอๆ 
ละ ๕๐ บาท 

  
๑๐,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ ๓๕ คนๆ 
ละ ๓๐๐ บาท 

  
๑๐,๕๐๐ 

  

- คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการสรรหา ๒๕ 
คนๆ ละ ๔๐๐ บาท ๒ วัน 

  
๒๐,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนคณะกรรมการกลางประจําสนาม
สอบ ๑๐ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท ๒ วัน 

  
๘,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดสถานทีส่อบ 
๒๕ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท ๒ วัน 

  
๒๐,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
และตํารวจ ๘ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท ๒ วัน 

  
๖,๔๐๐ 

  

- คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ ๕๐ คนๆ ละ 
๔๐๐ บาท ๒ วัน 

  
๔๐,๐๐๐ 

  

- คาอาหารทําการนอกเวลาเจาหนาทีร่ับสมัคร
และตรวจคุณสมบัติ ๑๕ คนๆ ละ ๔๒๐ บาท ๒ วัน 

  
๑๒,๖๐๐ 

  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมกรรมการฯ ๑๒๕ 
คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓,,๗๕๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมกรรมการฯ ๑๐๐ 
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๖,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันกรรมการฯ ๑๕๐ คนๆ ละ 
๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๕,๐๐๐ 

 

- คาสถานที ่   ๑๐,๐๐๐  
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร   ๗,๐๐๐  
- คาปายประชาสัมพันธ   ๘๐๐  
- คาเชาพัดลมไอนํ้า   ๗,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๑๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๙๒,๐๕๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๔๙,๕๕๐ ๑๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๑๕๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ยังไมทราบจํานวนผูสมัครที่แนนอน ไมสามารถคํานวณคาใชจายไดอยางถูกตอง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

คํานวณคาใชจายโดยประมาณไวกอน 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนผูผานการสรรหา รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
ไดผูที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติครบถวน ตามที่

ประกาศรับสมัครมาดํารงตําแหนงพนักงานราชการ 
รอยละ ๑๐๐ 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดผูที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติครบถวน ตามที่ประกาศรับสมัครมาเปนพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน และมีความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานอันจะกอประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

     (นางสาวนาถอนงค  ออนจิตร)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 
       

ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายสมปอง คงออน) 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 

 
 
 
 

๑๕๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   การคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูใหนักเรียน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีตําแหนงลกูจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรยีน 

ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน จํานวน ๖๒ อัตรา มีหนาที่ปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณ งานพัสดุ และงานขอมูล
และสารสนเทศในโรงเรียนแทนครู เพื่อคืนครูใหนักเรียน โดยครูจะไดมีเวลาไปทําการสอน เตรียมการสอน และ
ติดตามผลการเรียนของนักเรียนไดอยางเต็มเวลา เต็มกําลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไดจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๖๒ อัตรา 
เพื่อจางลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค 
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน ในตําแหนงที่วาง จํานวน 

๕ ตําแหนง และข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๒ ป สําหรับการจางเมื่อมีตําแหนงวางเพิ่มเติม 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน ในตําแหนงที่วาง 
จํานวน ๕ ตําแหนง โดยคาดวาจะมีผูสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๗๕ ราย 

เชิงคุณภาพ 
ไดผูที่มีความรู ความสามารถ เพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการ

คืนครูใหนักเรียน 

  

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการเพื่อดําเนินการคัดเลือก ธ.ค.๖๐ นางนิทรา อุนทรัพย 

น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 
๒ ดําเนินการคัดเลือก ม.ค.๖๑ นางนิทรา อุนทรัพย 

น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 
 

 
 
 
 

๑๕๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๔๙,๖๐๐ บาท(สีห่มื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่
ธุรการโรงเรียน (สอบขอเขียน) 

๔๒,๙๐๐    

- คาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ ๑๐๐ ขอๆ 
ละ ๕๐ บาท 

  
๕,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนคณะกรรมการกลางประจําสนามสอบ
และกรรมการกํากับหองสอบ ๑๕ คนๆ ละ ๒๐๐ 
บาท ๑ วัน 

  
 

๓,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
๒๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ๑ วันและวันละ ๔๐๐ 
บาท ๑ วัน 

  
 

๑๕,๐๐๐ 

  

- คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจ ๓ คนๆ ละ 
๓๐๐ บาท ๑ วัน 

  
๙๐๐ 

  

- คาอาหารวาง ๕๐ คนๆ ละ ๓ มื้อๆ ละ ๓๐ 
บาท 

   
๔,๕๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๑๐,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุดําเนินการคัดเลือก    ๔,๕๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่
ธุรการโรงเรียน (สอบสัมภาษณ) 

๖,๗๐๐    

- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ๙ 
คนๆ ละ ๓๐๐ บาท 

  
๒,๗๐๐ 

  

- คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
สัมภาษณ ๑๐ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท ๑ วัน 

  
๔,๐๐๐ 

  

รวมงบประมาณ ๔๙,๖๐๐ ๓๐,๖๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

 
 
 
 

๑๕๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนผูผานการคัดเลือก รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
ไดผูที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติครบถวน ตามที่ประกาศ

รับสมัครมาดํารงตําแหนงลกูจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรยีน 
รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 
ไดผูที่มีความรู ความสามารถมาปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูใหนักเรยีนสงักดัสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และมีความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานอันจะกอประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

     (นางสาวนาถอนงค  ออนจิตร)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   เสรมิสรางศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรบัโรงเรียนในสังกัด 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที ่๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใชเมื่อพน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จึงมีผลบังคับใชในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสงผลใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และขอกําหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐ ที่อยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติน้ี กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดกําหนดกฏกระทรวงและระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรองรับการจดัซือ้จดัจาง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งนับวาเปนระเบียบใหม มีการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหหนวยงานของรัฐดําเนินการในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผานทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : eGP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และกําหนดใหเมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแลว เจาหนาที่จะตองจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางดังกลาวในระบบสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ หากหนวยงานของรัฐไมไดประกาศเผยแพรแผนการจดัซือ้จดัจาง
โครงการใดในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางในโครงการ
น้ันได ทั้งน้ี เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปรงใส และมี
กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เล็งเห็นถึงความสําคัญที่บุคลากรของสถานศึกษา
ในสังกัด จะตองมีความรูความเขาใจที่ชัดเจน และสามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด มีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งเปน
มาตรการหน่ึงเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ จึงจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “กฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถนําเอาวิทยาการที่ไดจากการศึกษาอบรมไปปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา มีความเขาใจอยางชัดเจน ถูกตอง เกี่ยวกับ

เน้ือหารายละเอียดของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๒. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาลที่มีวัตถุประสงคใหมีการจัดหาพัสดุไวใชในราชการดวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ประหยัด เปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อใหผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

จํานวน ๒๕๕ คน ประกอบดวย เจาหนาที่หรือหัวหนาเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุของสถานศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

เชิงคุณภาพ 
ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในระเบียบ หลกัเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถบริหารพัสดุโดยใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอราชการ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ม.ค.๖๑ นางธัญญารัตน จันทรแกว 

๒ ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงาน  นางธัญญารัตน จันทรแกว 
๓ จัดทําเอกสาร คูมือ  นางธัญญารัตน จันทรแกว 
๔ เชิญวิทยากรจากสํานักงานคลงัเขต ๑ จ.พระนครศรอียุธยา  นางธัญญารัตน จันทรแกว 
๕ ดําเนินการตามโครงการ  นางธัญญารัตน จันทรแกว 
๖ ติดตาม ประเมินผล  นางธัญญารัตน จันทรแกว 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๖๕,๖๐๐ บาท(หกหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
เจาหนาที่หรือหัวหนาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของสถานศึกษา 
จํานวน ๒๒๕ คน วิทยากรและเจาหนาที่ จํานวน 
๒๕ คน รวม ๒๕๐ คน จํานวน ๑ วัน 

๖๕,๖๐๐    

๑๖๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๕๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑๕,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๒๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๒๕,๐๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท 

  
๓,๖๐๐ 

  

- คาจัดทําเอกสาร คูมอื    ๒๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๖๕,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

วิทยากรและสถานที่สําหรับจัดอบรมและระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
และจําเปน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ติดตอ/เชิญวิทยากรไวลวงหนา แลวจึงมากําหนดระยะเวลาและสถานที่สําหรับจัดอบรม 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

ผูเขารับการอบรม/ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ จาํนวน 
๑๘๐ คนมีความรูความเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑและแนวทาง
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
ผูเขารบัการอบรมมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติงานในระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะที่ ๔ 
รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจหลักการและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามรถดําเนินการตามกฎหมายไดอยางถูกตองและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกฎหมาย 

 
 
 
 
 

๑๖๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๒. ความรูความเขาใจในกฎหมายดังกลาวจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดในการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญาตามกฎหมายใหมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลเปนการลดปญหา
ในการปฏิบัติตามกฎหมายเน่ืองจากความไมเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายใหมและปองกันมิใหเกิดขอพพิาท
อันเกิดจากความไมเขาใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญาตามกฎหมายใหม 

๓. ผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการทําและบริหารสัญญาตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวได 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางธัญญารัตน จันทรแกว)        (นางชลธิชา พงศศร)ี 
ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานการเงิน 
         และสินทรัพย 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมของผูทีจ่ะเกษียณอายุราชการและ 

การย่ืนขอรบับําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ 
Electronic Filing) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย 

ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
จากการปฏิบัติงานที่ผานมาพบวาขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําในสังกัด สวน

ใหญยังไมทราบถึงสิทธิตางๆ  ที่ตนเองจะไดรับหลังจากเกษียณอายุราชการ และยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องกฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ ที่ตนเองจะไดรับในวันที่
เกษียณอายุหรือหลังเกษียณอายุไปแลว บุคคลที่เขามารับราชการในที่สุดก็ตองพนจากหนาที่ราชการ  ซึ่งอาจจะ
ดวยเหตุลาออก ครบเกษียณอายุ ถูกสั่งใหออกโดยไมมีความผิด เชน  เจ็บปวย ขาดคุณสมบัติหรือตายแลวแต
กรณี  ถาไดรับราชการโดยกระทําความชอบมาตลอด ทางราชการก็จะตอบแทนความชอบของบุคคลน้ันเปนเงิน
จํานวนหน่ึง  ซึ่งอาจจายเปนรายเดือน หรือจายเงินกอนครั้งเดียว  หรือถาถึงแกกรรมขณะรับราชการอยูหรือเปน
ผูรับบํานาญถึงแกกรรมทางราชการก็จะจายเงินใหแกทายาทของขาราชการผูน้ัน  เพื่อสงเคราะหและบรรเทา
ความเดือนรอน เงินดังกลาวน้ีเรียกวา  “บําเหน็จบํานาญ”   เปนสิทธิประโยชนอยางหน่ึงที่ทางราชการจายใหแก
ขาราชการเมื่อออกจากราชการ  ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นคงและเปนหลักประกันในชีวิตของการรับราชการ  
ปจจุบันทางราชการไดออกระเบียบ ขอกฎหมายดังกลาว ใหทันยุคสมัย  เงินบางประเภทสามารถนํามาใชกอน
ลวงหนาได  บางประเภทสามารถนํามาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการทําธุรกรรมกับทางสถาบันการเงินตาง ๆ ได 

และตามที่กรมบัญชีกลางไดปฏิรูประบบการสั่งจายเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) และเริ่มใชงานต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา  ซึ่ง
เปนระบบที่เนนการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  โดยใหสวนราชการบันทึกคําขอรับเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญผานระบบ  และไดพัฒนาระบบการ
ย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’Electronic Filing)  เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จบํานาญ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับสิทธิบําเหน็จบํานาญของตนเองดวย
ระบบอิเล็คทรอนิกส  โดยนําฐานขอมูลที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  ลดข้ันตอนภาระงานของสวนราชการ  
และใหผูมีสิทธิรับเงินทราบข้ันตอนของเรื่องขอรับเงินของตนเอง และตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการได
ทุกข้ันตอน เพื่อสรางความโปรงใสดานการอนุมัติ สั่งจายบําเหน็จบํานาญ และเปนการเพิ่มชองทางในการบริการ
แกผูรับบําเหน็จบํานาญในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 
 
 
 

๑๖๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  จึงเห็นสมควรจัดโครงกาเตรียมความพรอมของผูที่

จะเกษียณอายุราชการและการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส  (Pensions’ Electronic 
Filing)  เพื่อเสริมสรางความรูสําหรับผูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ของขาราชการและ
ลูกจางประจําในสังกดั 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับสิทธิตาง ในการขอรับ

เงินบําเหน็จบํานาญ  รวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ หลังจากเกษียณอายุราชการ 
๒. เพื่อใหผูที่จะเกษียณอายุราชการ เขาใจถึงข้ันตอนและวิธีการย่ืนเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ ผาน

ระบบ  (Pensions’Electronic Filing) 
3. ทบทวน และสรางความเขาใจเกี่ยวกับขาวสาร และประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับจากสื่อตาง ๆ และสามารถ

ติดตามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินบําเหน็จบํานาญของตนเองผานระบบโทรศัพทมือถือ  Smartphone ใหแก
ขาราชการและลูกจางประจําที่จะพนจากราชการอยางถูกตอง 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ คน 
๒. ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน ๓ คน 
๓. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา/นักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๒ คน 
๔. ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑๙ คน 
๕. ตําแหนงขาราชการครู จํานวน ๑๐๙ คน 
๖. ตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน ๑๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
ขาราชการและลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ  มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ 

สิทธิประโยชนตาง ๆ  รวมทั้งข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติในการย่ืนเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญผานระบบ
(Pensions’Electronic Filing) รวมทั้งทําความเขาใจในเรื่องขาวสารและประเด็นที่เปนที่นาสนใจจากสื่อตาง  ๆ

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการใหผูเกี่ยวของทราบ ก.พ.๖๑-ก.ย.๖๑ น.ส.สุภา  พงษหว่ัน 
๒ จัดทําเอกสารประกอบการอบรม ก.พ.๖๑-ก.ย.๖๑ น.ส.สุภา  พงษหว่ัน 
๓ เชิญวิทยากร ก.พ.๖๑-ก.ย.๖๑ น.ส.สุภา  พงษหว่ัน 
๔ อบรมเชิงปฏิบัติการขาราชการและลกูจางประจําทีจ่ะ

เกษียณอายุราชการในวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ก.พ.๖๑-ก.ย.๖๑ น.ส.สุภา  พงษหว่ัน 

 
 
 
 
 

๑๖๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๔๐,๙๐๐  บาท(สี่หมื่นเการอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขาราชการและ
ลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔๐,๙๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๗๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑๐,๒๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๗๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๑๗,๐๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๑ คนและวิทยากร
ปฏิบัติการ ๓ คน รวม ๔ คน  ๓ ช่ัวโมง  ๆละ ๖๐๐ บาท 

  
๗,๒๐๐ 

 
 

 

- คาวัสดุจัดทําเอกสาร    ๖,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๔๐,๙๐๐ ๗,๒๐๐ ๒๗,๒๐๐ ๖,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชีวั้ด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการและลูกจางประจําทีจ่ะเกษียณอายุราชการเขารับการ

อบรมการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุราชการ 

 
รอยละ ๙๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
ขาราชการและลูกจางประจําทีจ่ะเกษียณอายุราชการ  มีความรู

ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชนตางๆ  รวมทั้ง
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติในการย่ืนเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญผาน
ระบบ(Pensions’Electronic Filing) ไดอยางถูกตอง 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 
 

๑๖๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา และลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง  ที่พนจากราชการซึ่งเปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ  ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่จะไดรับในวันที่เกษียณอายุราชการและหลัง
การเกษียณอายุ  ไดถูกตอง 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  ที่พนจากราชการและเปนผูมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จบํานาญ  ไดรับทราบข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองอยาง
ถูกตอง  สามารถติดตามขอมูลเกี่ยวกับการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญ  ตรวจสอบการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ  
รวมถึงการรายงานการเบิกจายเงินของตนเอง  และสามารถพิมพใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ดวยตนเอง  
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือผานระบบโทรศัพทมือถือ  Smartphone 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางสาวสุภา  พงษหว่ัน)      (นายนพปฎล  บญุพงษ) 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   สงเสริมการออกกําลงักายเพือ่สุขภาพบุคลากร สพป.อางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๓  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวย พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

มีแนวคิดใหขาราชการและเจาหนาที่ไดออกกําลังกายทุกวันพุธ  ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น. เพื่อใหขาราชการ
มีความต่ืนตัวในการทํางาน  ซึ่งการออกกําลังกายน้ันเปนสิ่งสําคัญและควรทําสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ทําใหหลายคนมองขามการออกกําลังกาย จึงเปนเหตุใหสุขภาพรางกาย
ออนแอลง และอาจประสบปญหาการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ตามมา เชน ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน โรคอวน 
โรคมะเร็ง ความเครียด ดังน้ัน ควรใหความสําคัญในการรณรงคใหมีการออกกําลังกายอยางตอเน่ือง เพราะการ
ออกกําลังกายชวยเสริมสรางใหรางกายแข็งแรง ผอนคลายอารมณ เสริมสรางความสามัคคีและที่สาํคัญการ
ออกกําลังกายยังลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ  ดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงดําเนินการตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีและ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาดานสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใหมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ต่ืนตัวในการทํางานและมีคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่ดีข้ึน จึงไดจัดทําโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการสงเสริมและกระตุน
ใหขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีรางกายแข็งแรง ผอนคลาย
อารมณ  ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหขาราชการ  และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  

มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
๒. เพื่อใหขาราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ลดภาวะ 

การเจ็บปวยดวยโรคตางๆ 
3. เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีคุณภาพชีวิต

ในการทํางานที่ดีข้ึน 
๔. เพื่อสงเสรมิใหขาราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  มี

ความสามัคคีแกหมูคณะ 
 

 
 

๑๖๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองอยางนอย ๒๐ คน  

รวมออกกําลังกายทุกวันพุธ  ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. 
เชิงคุณภาพ 

ขาราชการ และเจาหนาที่ของสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ผอนคลายอารมณ มีความสามัคคี และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการ และกําหนดปฏิทินวันออกกําลังกาย ต.ค.๖๐ นางสุณี  บุญเลิศ 
๒ ประสานวิทยากร ต.ค.๖๐ นางสุณี  บุญเลิศ 
๓ แจงกําหนดการออกกําลังกายใหขาราชการและเจาหนาทีท่ราบ ต.ค.๖๐ นางสุณี  บุญเลิศ 
๔ ประสานการจัดทาํอาหารวางและเครื่องด่ืม และจัดสถานที ่ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสุณี  บุญเลิศ 
๕ ดําเนินการออกกําลังกายทุกวันพุธ ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐-

๑๖.๓๐ น. โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐ คน 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสุณี  บุญเลิศ 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๖,๔๐๐  บาท(สองหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ                   
ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒๖,๔๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ 
มื้อละ ๓๐ บาท รวม ๒๒ ครัง้ 

   
๑๓,๒๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๑ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท รวม ๒๒ ครั้ง 

  
๑๓,๒๐๐ 

 
 

 

รวมงบประมาณ ๒๖,๔๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๓,๒๐๐  

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๖๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- 

๘. ตัวชีวั้ดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการและเจาหนาทีท่ีเ่ขารวมโครงการออกกําลังกายทุกวันพุธ  

ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

 
รอยละ ๙๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
ขาราชการและเจาหนาที่ทีเ่ขารวมโครงการออกกําลังกายทุกวันพุธ 

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ขาราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีการออกกําลังกาย 

เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 
2. ขาราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มสีุขภาพดี  การ

เจ็บปวยลดนอยลง และประสทิธิภาพของการทํางานเพิ่มมากข้ึน 
๓. ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลถามีการออกกําลังกายอยางตอเน่ือง 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นางสุณี  บุญเลิศ)    (นายสมเกียรติ  แกวมณี) 
ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๑๗๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ ดานการสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางการศึกษา 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค                            
และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   การจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๔  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตนหรือยุคโลกไรพรมแดนเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทุกดานถูกถายทอด

เผยแพรออกมาอยางกวางขวาง รวดเร็ว และตอเน่ือง หากไดมีการสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูและรับทราบ
อยางเหมาะสมแลวจะกอใหเกิดประโยชนอยางย่ิง ทั้งในดานการพัฒนาวิสัยทัศน กระบวนการคิด วิเคราะห
ความรูดานภาษาและทักษะอาชีพ ฯลฯ เพื่อการดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณคาในภายภาคหนาสืบไป  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดมีแนวนโยบายการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหกับ
สถานศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถคนควาหาความรู และสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาใชระบบเครือขายของ UNINET และเครือขายของ MOENET 
ในการคนควาหาความรู ซึ่งเปนเครือขายที่มีความเร็วไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน จึงไดตรวจสอบ
การใชบริการอินเทอรเน็ตสํานักงานเขตและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูง 
สามารถใชงานไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง รวดเร็วรวมทั้ง พัฒนา ปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณระบบทางไกล
ผานดาวเทียม เพื่อรองรับการใชงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
เพื่อใหนักเรียนครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมีแหลงศึกษาคนควาหาความรูและเพิ่มประสบการณ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตดานนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพและพอเพียงกับสภาพปจจุบัน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน มีแหลงศึกษาคนควาหาความรู  
ขอมูลขาวสารทั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และมีการเช่ือมตอ  
ระบบเครือขายในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถสืบคนขอมูลบนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 
 

 

๑๗๒
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๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามใหความชวยเหลือดูแล ระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตในโรงเรียน 
ม.ค.-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 

๒. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ม.ค.-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 
๓. คณะกรรมการติดตาม ดูแลใหความชวยเหลอืระบบเครือขาย

ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ม.ค.-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 

๔. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงาน ม.ค.-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสังกัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๘๙,๓๖๐ บาท(แปดหมื่นเกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ แตงต้ังคณะกรรมการติดตามให
ความชวยเหลือดูแล ระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต
ในโรงเรียน 

-    

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ จํานวน ๓๕ คน 

๕,๖๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๕ คน ๒ มื้อๆละ 
๓๐ บาท 

 
 

  
๒,๑๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๓๕ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๓,๕๐๐  
กิจกรรมที่ ๓ คณะกรรมการออกติดตามดูแลให
ความชวยเหลือระบบเครอืขายโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน 

๗๖,๑๖๐    

- คาเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการในการออกติดตาม
ดูแลใหความชวยเหลือโรงเรียน จํานวน ๒๖ คน 
เดือนละ ๓ ครัง้ๆ ละ ๑๒๐ บาท เปนเวลา ๖ เดือน 

  
 
 

 
 

๕๖,๑๖๐ 

 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิงของคณะกรรมการในการ
ออกติดตามใหความชวยเหลือโรงเรียน จํานวน 
๒๖ คนในพื้นที่ ๗ อําเภอ ๑๔ กลุมโรงเรียน 

    
 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๔ ประชุมสรปุผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการและเจาหนาที่ จํานวน ๓๕ คน 

๗,๖๐๐    

๑๗๓
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๕ คน ๒ มื้อๆละ 
๓๐ บาท  

   
 ๒,๑๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๓๕ คน ๑ มื้อ  ๆละ ๑๐๐ บาท    ๓,๕๐๐  
- คาจัดทําเอกสารเหมาจาย   ๒,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๘๙,๓๖๐ - ๘๙,๓๖๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย อาจเน่ืองมาจากทศันคติและ
ความตระหนักของบุคลากรเกี่ยวกับความสําคัญและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจดัการศึกษา   
ทั้งในดานการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตองสรางความตระหนักและสงเสริมพัฒนา

ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา โดยผานกระบวนการอบรมปฏิบติัการทีน่าสนใจ
และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางแทจริง  

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและ
โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. รอยละของสถานศึกษา มรีะบบอนิเทอรเน็ตทีม่ีเครือขายเช่ือมโยง
ที่มีมาตรฐานในการจัดการเรียนสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. รอยละของ นักเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถ

คนควาหาความรูขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับความ
พึงพอใจตอกิจกรรมโครงการ การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในระดับมากข้ึนไป 

รอยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

๑๗๔
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมและการพัฒนา
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได  รวมทั้งบคุลากร
มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบติังานได
เปนอยางดี และมีเครือขายในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพที่ย่ังยืน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นางสมคิด  ชีระภากร)       (นางวิภา  สาธิตะกร) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
            รักษาการแทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๗๕
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ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม                  
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม                             
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ชื่อโครงการ   การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหาร 

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๕  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาของ สพฐ.เนนปลกูฝงใหนักเรยีน

ในทุกระดับช้ันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักคิด หลักการทํางาน และหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน จนกระทั่งมีอุปนิสัย “อยูอยางพอเพียง” เพื่อใหรักษาสมดุลในการดํารงชีวิต และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลาไดอยางมีสติ ตลอดจนใชปญญาความรูในทางที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
และสวนรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดตระหนัก และเห็นความสําคัญของการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร จึงไดขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา สูสถานศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อประเมินโรงเรียนธรรมดาเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ประเมินโรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียง 
๓. ประเมินความย่ังยืนโรงเรียนศูนยการเรียนรู 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๒๖ โรงเรียน 
๒. ประเมินโรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๓ โรงเรียน 
๓. ประเมินความย่ังยืนโรงเรียนศูนยการเรียนรู จํานวน ๑ โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาที่สมัครเขารับการประเมินมีคุณภาพและผานการประเมิน 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑๗๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

๔. วิธดํีาเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. รับสมัครโรงเรียนเขารบัการประเมิน ก.พ.๖๑ นายปรีชา  แสงไข 
๒. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๓๐ โรงเรียน มี.ค.-ก.ค.๖๑ นายปรีชา  แสงไข 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสังกัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๔๓,๐๐๐ บาท(สีห่มื่นสามพันบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ รับสมัครโรงเรียนเขารบัการประเมิน -    
กิจกรรมที่ ๒ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 
๓๐ โรงเรียน 

๔๓,๐๐๐    

- คาถายเอกสาร    ๓,๐๐๐  
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ   ๔๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๔๓,๐๐๐ - ๔๓,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-  
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

สถานศึกษากลุมเปาหมาย ผานการประเมินตามเกณฑสถานศึกษา
พอเพียง 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษากลุมเปาหมาย มีความพรอมในการรับการประเมิน

สถานศึกษาพอเพียง 
รอยละ ๑๐๐ 

๑๗๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษากลุมเปาหมายทุกโรงเรียนมีความพรอมในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
๒. สถานศึกษากลุมเปาหมายทกุโรงเรียนมีความพรอมในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
๓. สถานศึกษากลุมเปาหมาย ๓ โรงเรียน ผานการประเมินตามเกณฑโรงเรียนตนแบบสถานศึกษา

พอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการและสามารถเปนแหลงเรียนรูได 
๔. สถานศึกษากลุมเปาหมาย ๑ โรงเรียน ผานการประเมินตามเกณฑการประเมินความย่ังยืนโรงเรียน

ศูนยการเรียนรู ของกระทรวงศึกษาธิการและสามารถเปนแหลงเรียนรูได 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นายปรีชา  แสงไข)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๕  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดดําเนิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ที่ดําเนินกิจกรรม 
ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด 
คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริม
การมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
แกผูเรียน เพื่อมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริงและขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงดําเนินโครงการโรงเรยีนปลอดขยะ Zero Waste 
School ข้ึน เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสาํคัญของการมสีวนรวมในการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา

ในป ๒๕๖๐ 
๒. เพื่อกระตุน รณรงคสงเสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ 

การแยกขยะและการนําขยะกลับไปใชประโยชน รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี ใหกับนักเรียน 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน เขารวม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไป

กําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. อบรมครูโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการ  จํานวน  ๑๔๕ คน เม.ย.-ก.ย.๖๑ นายโสรส  มั่นดี 
๒. อบรมนักเรียนโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการ จํานวน  ๘๐๐ คน เม.ย.-ก.ย.๖๑ นายโสรส  มั่นดี 
 

๑๘๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๘๑,๓๐๐ บาท(สองแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสามรอยบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมครูโรงเรียนที่เขารวมโครงการ  
จํานวน  ๑๔๕ คน ๒ วัน 

๖๕,๙๐๐    

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมงๆ 
ละ ๖๐๐ บาท ๒ วัน 

  
๗,๒๐๐ 

  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๖๐ คน ๔ มื้อๆ
ละ ๓๐ บาท  

   
๑๙,๒๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๖๐ คน ๒ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท    ๓๒,๐๐๐  
- คาจัดทําเอกสาร ๑๕๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท   ๗,๕๐๐  

กิจกรรมที่ ๒ อบรมนักเรียนโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการ  
จํานวน  ๘๐๐ คน ๑ วัน 

๒๑๕,๔๐๐    

- คาตอบแทนวิทยากร ๑๔ คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมงๆ 
ละ ๖๐๐ บาท 

  
๕๐,๔๐๐ 

  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๙๐๐ คน ๒ มื้อๆ
ละ ๓๐ บาท  

   
๕๔,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๙๐๐ คน ๑ มื้อ  ๆละ ๑๐๐ บาท    ๙๐,๐๐๐  
- คาจัดทําเอกสาร ๘๐๐ ชุดๆ ละ ๒๐ บาท   ๑๖,๐๐๐  
- คาวัสดุในการสรุปรายงาน    ๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๘๑,๓๐๐ ๕๗,๖๐๐ ๒๑๘,๗๐๐ ๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ครูผูสอนมีจํานวนนอยในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนหลายช้ันในเวลาเดียวกันทําใหไมสามารถเขา
รับการอบรมได 

๒. นักเรียนขาดความรวมมือ 
 
 
 
 

๑๘๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. จัดอบรมในวันเสาร อาทิตย 
๒. สรางความตระหนักใหผูเรียนรูถึงประโยชน อยางแทจริง 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน เขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ครู บุคลากร 
และนักเรียนมจีิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน 

การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด 
คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 

รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๒. โรงเรียนมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี 
๓. นักเรียนมีรายไดเสริมจากกิจกรรมการแยกขยะ 
๔. สภาพแวดลอมในโรงเรียนดีข้ึน ไมมีมลพิษในสิ่งแวดลอม 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายโสรส  มั่นดี)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ      ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 

๑๘๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๖ ดานการพฒันาระบบและ                                    
การบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ         
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารฐั 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่หนวยงานภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) “สานพลังประชารัฐ” รวมกับหนวยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใชกลไก
จากประชารัฐรวมกันขับเคลื่อน  เพื่อการยกระดับการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ินําไปสูการแกไขปญหาในเรื่อง
คุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ํา การเพิ่มคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติอยางย่ังยืนตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดกําหนดโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” ข้ึนภายใต
คณะทํางานรวมกันของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในดานการพัฒนาการศึกษาพืน้ฐาน
และการพัฒนาผูนํา โดยกําหนดเปนนโยบายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
โครงการดังกลาว  ใหเกิดสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ใหแกบุคลากร

ในโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
๒. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ใหแกคณะทํางาน

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
๓. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ โรงเรียน

ประชารัฐ  ใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําทีเ่ขารวมโครงการ  
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

๔. เพื่อนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ 

๕. เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนํา
ที่เขารวมโครงการในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

 
 

๑๘๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ประชุมช้ีแจงใหแกผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการ  ในโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ  

จํานวน ๕๗ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม ๕๗ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๓๓ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน  ๑ วัน 
๒. ประชุมช้ีแจงใหแกคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา จํานวน ๒๐ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๘ คนรวมทั้งสิ้น ๒๘ คน ๑ วัน 
๓. ประชุมช้ีแจงขยายผลใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลือ่นโครงการโรงเรยีนประชารฐัของโรงเรยีน

แกนนําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๕๗ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน รวม ๑๖๕คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน  ๑วัน 

เชิงคุณภาพ 
๑. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของ

โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๕๗ โรงเรียนๆ ละ ๔ครั้ง 
๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ

โรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน ๙  คน  
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น  ๑๕ คน  ๑ วัน 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมช้ีแจงเพือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจใหแก

ผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียนแกนนํา         
ที่เขารวมโครงการและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 

ต.ค.๖๐ นายโสรส มั่นดี 
นายเสนาะ อําไพ 
และคณะ 

๒ ประชุมช้ีแจงเพือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจใหแก
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 

เม.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
นายเสนาะ อําไพ 
และคณะ 

๓ ประชุมช้ีแจงขยายผลเพือ่เสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารฐั
ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 

เม.ย.-พ.ค.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
นายเสนาะ อําไพ 
และคณะ 

๔ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนํา
ที่เขารวมโครงการ 

พ.ค.-ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
นายเสนาะ อําไพ 
และคณะ 

๕ ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขับเคลือ่นโครงการโรงเรยีนประชารัฐของโรงเรียน
แกนนําที่เขารวมโครงการ เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ก.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
นายเสนาะ อําไพ 
และคณะ 

 

 
 
 

๑๘๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๖๓,๙๙๕ บาท(หกหมื่นสามพันเการอยเกาสบิหาบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมช้ีแจงเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหแกผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียน
แกนนําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๕๗ คน และ
เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ จํานวน ๓๓ คน รวมทั้งสิ้น  
๘๐ คน ๑ วัน 

๑๒,๘๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาประชุมและ
เจาหนาที่ ๘๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๔,๘๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาประชุมและเจาหนาที่
๘๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๘,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมช้ีแจงเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหแกคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน ๑๕ คน และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ จํานวน
๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ๑ วัน 

๖,๙๕๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาประชุมและ
เจาหนาที่ ๒๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๒๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาประชุมและเจาหนาที ่
๒๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๒,๐๐๐ 

 

- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน ๒๐ ชุดๆ ละ ๔๕ บาท 

   
๙๐๐ 

 

- คาจางเหมาจัดทําใบเกียรติคุณบัตรพรอมกรอบ 
เพื่อมอบใหแกคณะทํางาน จํานวน ๒๐ ชุด 

   
๒,๘๕๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๘๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมช้ีแจงขยายผลเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลือ่น
โครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรยีนแกนนําทีเ่ขา
รวมโครงการ  จํานวน  ๕๗ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน 
รวม ๑๖๕ คนและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ จํานวน 
๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน ๑ วัน   

๔๑,๑๒๕    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาประชุมและ
เจาหนาที่ ๑๘๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑๐,๘๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาประชุมและเจาหนาที ่
๑๘๐ คนๆ ละ ๑ มือ้ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๘,๐๐๐ 

 

- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน ๑๘๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๕,๔๐๐ 

 

- คาจางเหมาจัดทําใบเกียรติคุณบัตรเพื่อมอบ
ใหแกคณะทํางานฯ ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวม
โครงการ จํานวน ๑๙๕ ฉบับๆ ละ ๑๕ บาท 

   
 

๒,๙๒๕ 

 

- คาวัสดุ    ๔,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ จํานวน 
๕๗ โรงเรียนๆ ละ ๔ ครั้ง 

๓,๑๒๐    

- คาจางเหมาจัดทําเครื่องมือนิเทศ/แบบรายงาน
ของโรงเรียนและคณะกรรมการนิเทศ  จํานวน 
๑๕๖ ชุดๆ ละ ๒๐บาท 

   
 

๓,๑๒๐ 

 

รวมงบประมาณ ๖๓,๙๙๕ - ๕๙,๙๙๕ ๔,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. ครูผูสอนไมนําสื่อและเทคโนโลยีไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
๒. โรงเรียนไมนําขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สรางองคความรูในเรื่องเทคโนโลยี ใหแกครูผูสอน ใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน

และการจัดทําแผนพัฒนา 
 
 
 

๑๘๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. รอยละของจํานวนโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการมคีวามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. รอยละของจํานวนคณะทํางานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. รอยละของจํานวนคณะทํางานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
รอยละของจํานวนโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการสามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ ๑๐๐ 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ไดรับการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาในดาน
บุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุสื่อการเรียนการสอน ดานอุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษาภายใต
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๒. โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  สามารถบริหารจดัการศึกษาใหเกดิสมัฤทธิผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

            (นายโสรส  มั่นดี)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา     ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๑๘๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   แสงเทียนแหงศรัทธาพฒันาการศึกษาอางทอง ป ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา โดยจะตองยึดหลักการมีสวนรวม การ

กระจายอํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน ควบคู
ไปกับการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  โดยไดประสานกับชุมชน ทุกภาคสวนใหความรวมมือในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรวมกันพัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียน ไดรับ 
การศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา พรอมทั้ง
ประสานกับครูที่เกษียณอายุราชการไปแลว ครูภูมิปญญาทองถ่ิน และบุคคลภายนอกที่มีจิตอาสา เสียสละเวลา
มาสอนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ซึ่งมีครูที่เกษียณอายุ
ราชการ ไปแลว และบุคคลภายนอกไดมาชวยสอนที่โรงเรียนทั้งที่ไดรับเงินคาตอบแทนและที่ไมไดรับเงิน
คาตอบแทน ถือวาเปนบุคคล ผูเสียสละความสุขสวนตัวและชวยเหลือสังคม อุทิศเวลาของตนมาสอนนักเรียน 
เปนผูที่มีจิตวิญาณ ของความเปนครู ที่ตองการสรางเด็กและเยาวชนของชาติ  ใหมีคุณภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
ตลอดจนเด็กไดรับโอกาสที่ดีอยางเทาเทียมกัน พัฒนาใหเด็กเปนคนดีคนเกงของสังคม และสรางแนวทางการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของครูที่เกษียณอายุ
ราชการไปแลว หรือบุคคลภายนอกที่มาชวยสอนที่โรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการแสงเทียนแหงศรัทธาพัฒนา
การศึกษาอางทอง ป ๒๕๖๑ ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูที่เกษียณอายุราชการแลวหรือบุคคลภายนอก ที่ไปชวยสอนนักเรียนใน

โรงเรียน ไดมีกําลังใจชวยเหลือสังคมตอไป 
๒. มอบเกียรติบัตรใหครูที่เกษียณอายุราชการแลว หรือบุคคลภายนอก ที่ไปชวยสอนนักเรียน ในโรงเรียน 

เพื่อเปนรางวัลเกียรติยศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๘๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคคลภายนอก หรอืครูทีเ่กษียณอายุราชการ มาชวยสอนที่โรงเรียน จํานวน ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
บุคคลภายนอก หรือครูที่เกษียณอายุราชการ มาชวยสอนที่โรงเรียน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

เปนผูเสียสละความสุขสวนตัวและชวยเหลือสังคม  อุทิศเวลา และเปนผูที่มีจิตวิญาณ ของความเปนครู ที่ตองการ
สรางเด็กและเยาวชนของชาติ ใหมีคุณภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ สํารวจครเูกษียณอายุราชการบุคคลภายนอกและครูภูมปิญญา

ทองถ่ินที่มาทําการสอน ในโรงเรียน สังกัด สพป.อางทอง 
มิ.ย.๖๐-ธ.ค.๖๑ นางนันทยา  

โสภณสรญัญา 
๒ จัดทําเกียรติบัตรมอบใหกับครทูี่เกษียณอายุราชการ

บุคคลภายนอก และครูภูมปิญญาทองถ่ิน มาทําการสอนที่
โรงเรียนในสังกัด 

มิ.ย.๖๐-ธ.ค.๖๑ นางนันทยา  
โสภณสรญัญา 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๘,๕๐๐  บาท(หน่ึงหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ สํารวจครูเกษียณอายุราชการ
บุคคลภายนอกและครูภูมิปญญาทองถ่ินทีม่าทํา
การสอน ในโรงเรียน สังกัด สพป.อางทอง 

-    

กิจกรรมที่ ๒ จัดทําเกียรติบัตรมอบใหกับครูที่
เกษียณอายุราชการ บุคคลภายนอก และครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน มาทําการสอนที่โรงเรียนในสงักัด 

๑๘,๕๐๐    

- จัดทําเกียรติบัตร     ๒,๕๐๐ 
- คากรอบใสเกียรติบัตร ๑๐๐ ฉบับๆ ละ ๑๒๐ บาท    ๑๒,๐๐๐ 
- คาวัสดุ    ๔,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 

๑๙๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
ดานงบประมาณ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการโครงการแสงเทียนแหงศรัทธา                

พัฒนาการศึกษาอางทองใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคคลภายนอกหรือครูที่เกษียณอายุราชการ มาชวยสอนที่โรงเรียน

เปนครูของโครงการแสงเทียนแหงศรัทธาพัฒนาการศึกษาอางทอง 

 
รอยละ ๙๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
บุคคลภายนอกหรอืครทูี่เกษียณอายุราชการ มาชวยสอนที่โรงเรียน

ไดรับเกียรติบัตรและการยกยองเชิดชูเกียรติเปนครูของโครงการแสงเทียน
แหงศรัทธาพฒันาการศึกษาอางทอง 

 
รอยละ ๙๐ 

 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครูที่เกษียณอายุราชการแลว ครูภูมิปญญาทองถ่ินและบุคคลภายนอก ไดรับการยกยอง เปนผูเสียสละ 

เปนปูชนียบุคคล เปนตนแบบที่ดีของสังคม รวมทั้งสรางคานิยมใหสังคม มีกําลังใจที่จะเสียสละเวลาตลอดจน
ทุมเทกําลังกาย กําลังสติปญญาไปสอนนักเรียนที่โรงเรียน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

       (นางนันทยา โสภณสรญัญา)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 

๑๙๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   ครูดีศรีอางทอง ป ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมและยกสถานะของวิชาชีพครูเพื่อพฒันาและปฏิรปูการศึกษาโดยยึด

หลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมเขามารวมจัดและสนับสนุน
การศึกษามากข้ึน ควบคูไปกับการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสงักัด โดยไดประสานกับเอกชนทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อรวมกันพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรยีนไดรบัการศึกษาอยาง
มีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสูคุณภาพ
ระดับสากล และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับความสนับสนุนจาก นายสวัสด์ิ เลิศเจริญศิลป 
ที่มีนโยบายใหจัดประกวดผูบริหารสถานศึกษาที่มีที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการบรหิาร โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการมีภาวะผูนําของผูบริหารที่จะสามารถนําพาองคการใหมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันที่ปฏิบัติงาน
เพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ต้ังไวรวมกันได จํานวนไมเกิน ๒ คน และครูผูสอนที่มีความรักและความเมตตาตอศิษย 
เสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ เอาใจใสตอศิษยทุกคนเปนกําลังใจและ
ชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับศิษย เพื่อใหเปนคนใฝรู ใฝเรียน เปนแบบอยางที่ดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของ
ความเปนครูใชวิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศนที่กวางไกล รักความยุติธรรมยอมรบัและเขาใจความแตกตาง
ของเด็กแตละคน มีอุดมการณ ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณธรรม ยึดเหน่ียวจิตใจของตนเอง จํานวน
ไมเกิน ๓ คน ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและแหวนทองคํา จากนายสวัสด์ิ เลิศเจริญศิลป 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงกําหนดโครงการครูดีศรีอางทอง ป ๒๕๖๑  ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารสถานศึกษา และครูที่มีคุณภาพ เปนคนเกง ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และถือเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ 
๒. เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจแกผูบริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด และเกิดแรงบันดาลใจในการ

ปฏิบัติหนาที่อยางมีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๙๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครู และผูบริหารโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงาน มีคุณภาพผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ โดยครูไดรับการคัดเลือก ไมเกิน ๓ คน และผูบริหารโรงเรียน ไมเกิน  ๒ คน 

เชิงคุณภาพ 
คร ูและผูบริหารโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจ ปฏิบัติหนาที่ดวยความภาคภูมิใจ ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑ นางนันทยา  

โสภณสรญัญา 
๒ แตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑ นางนันทยา  

โสภณสรญัญา 
๓ ดําเนินการคัดเลือก ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑ นางนันทยา  

โสภณสรญัญา 
๔ มอบแหวนทองคํา และประกาศเกียรติคุณบัตร ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑ นางนันทยา  

โสภณสรญัญา 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๔,๐๐๐  บาท(สองหมื่นสี่พันบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
และคณะอนุกรรมการประเมินฯ จาํนวน ๒๐ คน 

๒๔,๐๐๐    

- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ   ๗,๕๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐ คนๆ ละ ๕ ครั้ง 

ครั้งละ ๓๐ บาท 
   

๓,๐๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๒๐ คนๆ ละ ๓ ครั้งๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๖,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๗,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 

๑๙๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
ดานงบประมาณ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการโครงการครูดีศรีอางทองใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ครมูีผลการปฏิบัติงาน มีคุณภาพผานการประเมินตามเกณฑ            

ที่กําหนดไดรบัการยกยองเชิดชูเกยีรติ โดยครูไดรับการคัดเลือกไมเกิน ๓ คน 
๒. ผูบริหารโรงเรียน มีผลการปฏิบัติงาน มีคุณภาพผานการประเมิน

ตามเกณฑ ที่กําหนดไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ โดยผูบรหิารโรงเรียน 
ไดรับการคัดเลือกไมเกิน  ๒ คน 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนครูโรงเรียนดีเดน 
๒. ผูบรหิารโรงเรียนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูบริหาร

โรงเรียนดีเดน 

 
รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๑๐๐ 

 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครูและผูบริหารโรงเรียนไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูบริหารดีเดน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

       (นางนันทยา โสภณสรญัญา)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพเิศษ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 

๑๙๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   ประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมผีลงานดีเดนทีป่ระสบความสําเรจ็ 

เปนทีป่ระจักษ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา โดยจะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจาย

อํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน ควบคูไปกับการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด   โดยไดประสานกับทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
รวมกันพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ มคีวามรู 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาจึงไดมีโครงการประกาศเกียรติคุณหนวยงาน ผูทํา
คุณประโยชนตอการจัดการศึกษาและผูมีผลงานดีเดน ที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกสังกัด ที่ใหความรวมมือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จึงไดมีโครงการประกาศเกียรติคุณหนวยงาน
และผูมีผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบคุลากรดังกลาว 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคล 

ภายนอก ที่เขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา โดยการมอบเกียรติบัตร รางวัลและการยกยอง เชิดชูเกยีรติ 
๒. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสิทธิประโยชนตางๆ เกี่ยวกับขาราชการและลูกจางประจํา 

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางราชการ และมอบเกียรติบัตร รางวัลยกยอง
เชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่เขามามีสวนรวม
จัดและสนับสนุนการศึกษาตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่เขามามี

สวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูเสียสละความสุขสวนตัว มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะสามารถชวยเหลือสังคม เสียสละ อุทิศเวลา กําลังกายและสติปญญา เพื่อ
เปนสวนรวมในการสรางเด็กและเยาวชนของชาติใหมีคุณภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ 
 

๑๙๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมสัมมนาขาราชการและลกูจางประจําอาวุโส 

ประจําป ๒๕๖๐ 
ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑ นางนิทรา อุนทรัพย   

๒ การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาประจําป ๒๕๕๘ 

ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑ นางนิทรา อุนทรัพย   

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๖๔,๔๐๐  บาท(สองแสนหกหมื่นสี่พันสีร่อยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสัมมนาขาราชการและ
ลูกจางประจําอาวุโส ประจําป ๒๕๖๐ 

๒๓๗,๙๐๐    

- คาปายกิจกรรม   ๒,๐๐๐  
- คาตกแตงสถานที ่   ๕๐,๐๐๐  
- คาจดัทําหนังสือเกษียณอายุฯ ๔๐๐ เลม         

เลมละ ๑๔๐ บาท 
   

๕๖,๐๐๐ 
 

- คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ ๑๔๔ อัน  
อันละ ๒๐๐ บาท 

   
๒๘,๘๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๔๐๐ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๒๔,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๔๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๔๐,๐๐๐ 

 

- คาเชาพัดลมไอนํ้า ๑๐ เครื่องๆ ละ ๗๐๐ บาท   ๗,๐๐๐  
- คาเชาโตะ เกาอ้ีพรอมผาคลุม ๔๐ ชดุ  ๆละ๑๕๐ บาท   ๖,๐๐๐  
- คาดนตรี   ๕,๐๐๐  
- พิธีสงฆ (ภัตตาหารปนโต ๔,๕๐๐ บาท ถวาย

ปจจัย ๖,๐๐๐บาท เครื่องไทยธรรม ๓,๖๐๐บาท) 
   

๑๔,๑๐๐ 
 

- คาวัสดุ    ๕,๐๐๐ 
  

๑๙๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป ๒๕๕๘ 

๒๖,๕๐๐    

๑. การเดินทางไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ณ สพฐ.     
- คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ ๕ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท   ๑,๒๐๐  
- คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นไป-กลับและคาทางดวน   ๒,๐๐๐  

๒. การประชุมคณะกรรมการพจิารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ๒๕๕๘ 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ 
มื้อละ ๓๐ บาท 

   
๓๐๐ 

 

๓. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

    

- คาพิธีเปด – ปดงาน   ๒,๐๐๐  
- คาจัดสถานที ่   ๖,๐๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขารวมพิธี ๑๐๐ 

คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ๓๐ บาท 
   

๓,๐๐๐ 
 

- คาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ    ๑๐,๐๐๐ 
- คาวัสดุ    ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๖๔,๔๐๐ - ๒๔๗,๔๐๐ ๑๗,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ดานงบประมาณ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บรหิารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการบรหิารจดัการโครงการตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา 

หรือบุคคลภายนอก ที่เขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา 
ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ 

 
รอยละ ๙๐ 

 

  

๑๙๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ ของขาราชการและลูกจางประจํา 
รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา 

หรือบุคคลภายนอก ที่เขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา 
ไดรบัยกยองเชิดชูเกียรติ 

๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความความเขาใจเกี่ยวกบัสทิธิ
ประโยชนตาง ๆ ของขาราชการและลกูจางประจํา 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 

รอยละ ๙๐ 
 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูมสีวนเกี่ยวของกบัการจัดการศึกษา มีความรูความเขาใจในสทิธิประโยชน

ของทางราชการ และไดรบัยกยองเชิดชูเกียรติ  มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพ 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นางนิทรา  อุนทรัพย)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   สรรหาครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน ป ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป ๒๕๖๑ ไดกําหนดจัดสรรอัตราวาง

ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนใหกับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไดรับผลกระทบจากผลการเกษียณอายุราชการ ซึ่งโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยกวา ๒๕๐ คน ไมสามารถจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการในสถานศึกษาดังกลาวได 
เน่ืองจากไมเปนไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ประกอบกับมี
สภาพอัตรากําลังขาดครูวิกฤติ 

เพื่อเปนการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดจัดสรรอัตราวางลูกจางช่ัวคราวรายเดือน เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ซึ่งเปนครูเกษียณอายุราชการที่มี
ความรู ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเปนครูมาทําหนาที่ครูผูสอนทดแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในสถานศึกษาดังกลาวดังกลาว 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อดําเนินการสรรหาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน โดยคํานึงถึงความจําเปนและขาดแคลนอัตรากําลัง

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการของสถานศึกษา ใหสามารถขับเคลือ่นและบรหิารจดัการสถานศึกษา

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ดําเนินการสรรหาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน โดยการสอบคัดเลือก หรือสอบสัมภาษณ 
เชิงคุณภาพ 

ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ที่ผานการสรรหา  เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพ ในการ
พัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาใหผูเรียนและเยาวชนของชาติ เปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพในอนาคต 
 

 

 

 

๑๙๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ การสรรหาครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน 

- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ดําเนินการคัดเลือก 

ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑ นางนันทยา  
โสภณสรญัญา  

๒ การปฐมนิเทศ ม.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑  
๓ การจัดจาง   
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๗,๐๐๐  บาท(เจ็ดพันบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การสรรหาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ๗,๐๐๐    
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐ คนๆ ละ ๒ 

มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๑,๒๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๒๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๒,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ    ๓,๘๐๐ 

รวมงบประมาณ ๗,๐๐๐ - ๓,๒๐๐ ๓,๘๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ดานงบประมาณ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ใหเกดิประโยชนสงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินทีผ่านการสรรหาอยางมีคุณภาพ 

 
รอยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ที่ผานการสรรหาอยางมีคุณภาพ สามารถ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 
รอยละ ๘๕ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินที่ผานการสรรหา สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม เปนกําลังหลัก 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางนันทยา โสภณสรัญญา)      (นายสมชัย ปานผาสุข) 
ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ หนวยตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖กาํหนดใหสถานศึกษาในสงักดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลทําใหสถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณมากย่ิงข้ึนโดยไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ไดแก การรับผิดชอบตอการทํานิติกรรมที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาตามกฎหมายอํานาจในการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งสถานศึกษามีงบประมาณในการบรหิารจดัการ 
ไดแก งบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินรายไดสถานศึกษา  
เงินนอกงบประมาณอื่น และเงินงบประมาณอื่นที่ไดรับจัดสรร จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของ หากปฏิบัติผิดพลาดนอกจากจะสงผลใหงบประมาณไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคแลวยังอาจทําใหผูปฏิบัติงานตองไดรับโทษทางวินัยตามมา หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดจัดใหมโีครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา และการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพิสูจนความถูกตอง เช่ือถือไดของขอมูลทางดานการเงินการบัญชี การดําเนินงานดานตางๆ  รวมถึง 

ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษา และความคุมคาในการใชทรัพยสิน 
๒. เพื่อใหเจาหนาที่การเงินโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ตามระบบ

ควบคุมการเงินและบัญชี ของหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดอยางถูกตอง 
๓. เจาหนาที่การเงินโรงเรียน สามารถจัดสงรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดอางทอง ไดตรงตามกําหนดเวลา 
๔. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒๐๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๓. 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 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสงักัด จํานวน 40 โรงเรียน ก.พ.๖๑-ก.ค.๖๑ นางจันทรา จันทพันแจง 
๒ อบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําบัญชีสําหรบัหนวยงานยอย 

พ.ศ. 2544 
ม.ค.๖๑ นางจันทรา จันทพันแจง 

๓ ตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ม.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นางจันทรา จันทพันแจง 
๔ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง e-bidding  โรงเรียนในสงักัด 

10 โรงเรียน 
ม.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นางจันทรา จันทพันแจง 

๕ ประชุมสัมมนาเครือขายผูตรวจสอบภายใน ม.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นางจันทรา จันทพันแจง 
๖ เขารับการอบรมสัมมนาตามทีก่รมบัญชีกลาง สมาคม

ผูตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นจัด 
ม.ค.๖๑-ก.ย.๖๑ นางจันทรา จันทพันแจง 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๐๕,๘๔๐  บาท(หน่ึงแสนหาพันแปดรอยสีส่ิบบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ในสังกัด จํานวน 40 โรงเรียน 

๑๓,๖๐๐    

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ ๑ คน ๕๐ วันๆ ละ 
๑๒๐ บาท 

   
๖,๐๐๐ 

 

- คาชดเชยนํ้ามัน   ๖,๐๐๐  
- คาถายเอกสารกระดาษทําการ   ๑,๖๐๐  

  

๒๐๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําบญัชี
สําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.๒๕๔๔ จํานวน ๒ รุนๆ 
ละ ๑ วัน 

๖๙,๖๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารบัการ
อบรม ๑๔๕ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๘,๗๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม 
๑๔๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๔,๕๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับเจาหนาที่ 
๒๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท เวลา ๒ วัน 

   
๒,๔๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันสําหรับเจาหนาที่ ๒๐ คนๆ 
ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท เวลา ๒ วัน 

   
๔,๐๐๐ 

 

- คาจัดทําคูมือประกอบการอบรม ๑๖๐ เลมๆ
ละ ๒๕๐ บาท 

   
๔๐,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๓ ตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

-    

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี 
e-bidding 

๓,๒๐๐    

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ ๑ คน ๑๐ วันๆ ละ 
๑๒๐ บาท 

   
๑,๒๐๐ 

 

- คาชดเชยนํ้ามัน   ๒,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมสัมมนาเครอืขายผูตรวจสอบ
ภายใน 

๑๙,๔๔๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๖๖ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓,๙๖๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๖๖ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๖,๖๐๐ 

 

- คาถายเอกสารกระดาษทําการ ๑๐๕ ชุดๆ ละ
๔๐ บาท 

   
๔,๒๐๐ 

 

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ ๑ คน ๑๔ วันๆ ละ 
๑๒๐ บาท 

   
๑,๖๘๐ 

 

- คาชดเชยนํ้ามัน   ๓,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๖ เขารับการอบรมสมัมนา ใชงบกลาง สพป. 

รวมงบประมาณ ๑๐๕,๘๔๐ - ๑๐๕,๘๔๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
๑. เจาหนาที่การเงินเกษียณอายุราชการ 
๒. ผูบรหิารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ 
๓. เจาหนาที่การเงิน ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนผูปฏิบัติหนาที่

เจาหนาที่การเงินบอยครัง้ 
๔. กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ มีการเปลี่ยนแปลงมาก 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. อบรมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในดานการเงินการบัญชี ใหกับเจาหนาที่การเงินของ

โรงเรียน 
๒. จัดทําคูมือปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๓. ดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
๔. เขารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ในการปฏิบัติงาน 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงินโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน

การเงิน การบญัชี ไดอยางถูกตอง 
๒. โรงเรียนไดรบัการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
๓. มีเครือขายผูตรวจสอบภายใน 

 
รอยละ ๙๐ 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีถูกตอง เปนไปตามระเบยีบ

ปฏิบัติ และสามารถจัดสงรายงานทางการเงินไดครบถวนตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

๒. บุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพฒันาความรู
ความสามารถ ในดานตางๆ 

๓. เครือขายผูตรวจสอบภายในมีความเขมแข็ง สามารถเปนที่
ปรึกษาใหกับโรงเรียนในกลุมได 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 

รอยละ ๑๐๐ 
 

รอยละ ๘๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒๐๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

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 ไดรบัการพฒันาความรู ความสามารถ เพือ่นําความรูที่ไดรบัมาพัฒนา

งานตรวจสอบภายในใหมีประสทิธิภาพ 
 
 

ลงช่ือ...............................................................(ผูเสนอโครงการ) 

    (นางจันทรา  จันทพันแจง) 
ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

       (นายมโน ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากยุค Analog ไปสูยุค Digital และยุค Robotic จงึทาํ
ใหเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการทํางาน เพื่อปองกันไมใหเกิด culture shock  อันเน่ืองมาจาก
การเปลีย่นผานเทคโนโลยี และเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม เชน การสญูเสยี
ความเปนสวนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การโจรกรรมขอมูล การโจมตีทางไซเบอร เปนตน จึงนําไปสู
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลและบุคลากรของหนวยงาน ใหมีความสามารถในการนําเครื่องมือ อุปกรณ
และเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อ
ออนไลน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน หรือใชเพื่อพัฒนา
กระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคกร ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อันเปนการสรางคุณคา 
(Value Co-creation) และความคุมคาในการดําเนินงาน (Economy of scale) เพื่อการกาวไปสูการเปน
ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งสอดคลองกับเปาประสงค ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ใหหนวยงานทุกระดับพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดกําหนดโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่สอดคลองกบัความตองการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผูรับบริการ 
 ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยง
และเขาถึงได แกผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๓. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีนวัตกรรมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 

 
 

๒๐๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในสังกัดที่ไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ในระดับมากข้ึนไป  
เชิงคุณภาพ 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีนวัตกรรมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความสามารถในการ

ใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 
๓. บุคลากรในสังกัดที่ไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการจัดการศึกษา ในระดับมากข้ึนไป 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. สํารวจปญหาและความตองการพัฒนาความสามารถในการ

ใชระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในสังกัด 

ธ.ค.๖๐ นางสมคิด ชีระภากร 

๒. อบรมปฏิบติัการพัฒนาความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานแก ผูบริหาร และ ครู  
สถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 

๓. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจทิัล เพือ่การศึกษา 
  - สํารวจสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขาย
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 

   - อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผูรับผิดชอบระบบเครือขาย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

๔. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

๖. งบประมาณ 
 จํานวน  ๑๒๕,๑๑๐ บาท(หน่ึงแสนสองหมื่นหาพันหน่ึงรอยสิบบาทถวน) 

รายละเอียดดังน้ี : 
 
 
 
 
 

๒๐๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ สํารวจปญหาและความตองการ
พัฒนาความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบรหิารและการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรในสงักัด 

-    

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ อบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถ
ในการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการบริหาร
และการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

๘๓,๑๔๐    

๑) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ๑ วัน จํานวน 
๑๔๔ คน และคณะกรรมการในการจัดการอบรม 
จํานวน ๑๕ คน รวม ๑๕๙ คน 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาอบรมและ
คณะกรรมการ ๑๕๙ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๙,๕๔๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรมและคณะกรรมการ
๑๕๙ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๕,๙๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๕ ช่ัวโมงๆ ละ
๖๐๐ บาท 

  
๓,๐๐๐ 

  

๒) ครผููรับผิดชอบโรงเรียนในสงักัด ๑ วัน จาํนวน 
๑๔๔ คน และคณะกรรมการในการจัดอบรม 
จํานวน ๑๕ คน รวม ๑๕๙ คน 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาอบรมและ
คณะกรรมการ ๑๕๙ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๙,๕๔๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรมและคณะกรรมการ
๑๕๙ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๕,๙๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๕ ช่ัวโมงๆ ละ
๖๐๐ บาท 

  
๓,๐๐๐ 

  

๓) บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน ๖๐ คน และคณะกรรมการในการจัดอบรม 
จํานวน ๑๕ คน โดยแบงเปน ๔ รุนๆ ละ ๑๕ คน 
ครึ่งวัน 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาอบรม ๖๐ 
คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๘๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ
๑๕ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๘๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๔ รุนๆ ละ ๒ 
ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 

  
๔,๘๐๐ 

  

๒๐๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาวัสดุ สําหรับการอบรม ๓ กิจกรรม    ๑๗,๘๖๐ 
๑) แฟมใสเอกสาร ๓๓๓ ใบๆ ละ ๓๐ บาท     
๒) สมุดปกออน ๓๓๓ เลมๆ ละ ๑๐ บาท     
๓) ดินสอ ๓๔๘ ดามๆ ละ ๕ บาท     
๔) กระดาษ A4 ๕ รีมๆ ละ ๑๒๐ บาท     
๕) กระดาษโฟโตทําเกียรติบัตร ๓ หอๆ ละ 

๔๐๐ บาท 
    

๖) หมึกพิมพ cannon ๑ ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท     
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการศึกษา 

๕๖๕    

๑) สํารวจสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบ
เครือขายเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

    

- คาวัสดุ สําหรับสํารวจสภาพการดําเนินงาน    ๕๖๕ 
๑) กระดาษ A4 ๓ รีมๆ ละ ๑๒๐ บาท     
๒) กระดาษปกส ี๑ หอๆ ละ ๑๐๐ บาท     
๓) แลคซีน ๓ มวนๆ ละ ๓๕ บาท     

๒) อบรมปฏิบัติการพฒันาความสามารถในการใช
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการบรหิารและการ
ปฏิบัติงานแกครผููรับผิดชอบระบบเครอืขายฯ 
จํานวน ๑๔๔ คน และคณะกรรมการในการจัด
อบรม จํานวน ๑๕ คน รวม ๑๕๙ คน  

๔๐,๔๐๕    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาอบรมและ
คณะกรรมการ ๑๕๙ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๙,๕๔๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรมและคณะกรรมการ
๑๕๙ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๕,๙๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก ๑ คน ๓ ช่ัวโมงๆ 
ละ ๑,๒๐๐ บาท 

  
๓,๖๐๐ 

  

- คาถายเอกสารประกอบประชุม   ๔,๐๐๐  
- คาวัสดุ สําหรับการอบรม    ๗,๓๖๕ 

๑) กระเปาใสเอกสาร ๑๕๙ ใบๆ ละ ๓๐ บาท     
  

๒๑๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๒) ปากกาลูกลื่น ๑๕๙ ดามๆ ละ ๕ บาท     
๓) กระดาษโฟโตทําเกียรติบัตร ๒ หอๆ ละ 

๔๐๐ บาท 
    

๔) หมึกพิมพ cannon ๑ ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท     
กิจกรรมที่ ๔ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดําเนินงาน 

๑,๐๐๐    

- คาวัสดุ    ๑,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๒๕,๑๑๐ ๑๔,๔๐๐ ๘๓,๙๒๐ ๒๖,๗๙๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย อาจเน่ืองมาจากทศันคติและ
ความตระหนักของบุคลากรเกี่ยวกับความสําคัญและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจดัการศึกษา
ทั้งในดานการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตองสรางความตระหนักและสงเสริมพัฒนา
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา โดยผานกระบวนการอบรมปฏิบติัการทีน่าสนใจ
และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางแทจริง 

 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีนวัตกรรม
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน
เช่ือมโยงและเขาถึงได 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. บุคลากรในสงักัดที่ไดรบัการพฒันามีความพึงพอใจตอกจิกรรม
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษาในระดับ
มากข้ึนไป 

รอยละ ๑๐๐ 

  

๒๑๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
๑. สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทองมนีวัตกรรม

และการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การจัดการศึกษา ทีม่มีาตรฐาน
เช่ือมโยงและเขาถึงได 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มคีวามสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การจดั
การศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 

รอยละ ๑๐๐ 

๓. บุคลากรในสังกัดที่ไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจตอกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาในระดับ
มากข้ึนไป 

รอยละ ๑๐๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีนวัตกรรมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได โดยมีการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OAS : Office 
Automation System) หรือระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Office Electronic System) เพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ สามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอล การสื่อสารและเครือขาย เพื่อการบรหิารจดัการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ  (OAS : Office Automation System) หรือระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Office Electronic System) เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองเช่ือมโยงกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติงานสามารถใชประโยชนจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลอยางคุมคา 

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดรับการยอมรับวามีความทันสมัย  เปดกวาง และ
เปนที่ยอมรับ บุคลากรในองคกรสามารถใชศักยภาพในการทํางานที่มีมูลคาสูง  (High Value Job)  มากข้ึน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นางสมคิด  ชีระภากร)       (นางวิภา  สาธิตะกร) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
            รักษาการแทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

๒๑๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนองคกรที่มีภารกิจในการจัดสงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถานศึกษา การบริหารจัดการและ
ดําเนินงานตาง ๆ   ทั้งภารกิจในงานประจํา กิจกรรมภายใตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ถือเปนเครื่องมือช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความกาวหนา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไดดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร กลยุทธ นโยบาย เปาหมาย และจุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนา
คุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบาย
สูการปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากบัติดตามแผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 
๒. เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาใจกรอบนโยบายและสามารถดําเนินการเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด 
๓. เพื่อสรางการรบัรู นโยบายการบรหิารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดประชุมเพื่อช้ีแจงและรับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายของจังหวัด โดย
มีผูเขารวมประชุม จํานวน  ๒๕ คน จํานวน ๑ ครั้ง ๑ วัน 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน  ๕๖  คน  จํานวน ๑ ครั้ง ๓ วัน 

๓. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง  จํานวน ๕๐  เลม 

 
 
 
 
 

๒๑๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนือ
อยางมีประสิทธิภาพ 
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดประชุมช้ีแจง และสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบาย

สูการปฏิบัติ 
พ.ย.๖๐ นางวิภา  สาธิตะกร 

น.ส.ปราณี  อยูสุข 
๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ : วิเคราะหผลการดําเนินงานและจดัลาํดับความสําคัญของ
โครงการ/กจิกรรม 

พ.ย.๖๐ นางวิภา  สาธิตะกร 
น.ส.ปราณี  อยูสุข 

๓ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอ
คณะกรรม การศึกษาธิการจังหวัดอางทองเพือ่พิจารณาให
ความเห็นชอบ 

ก.พ.๖๑ นางวิภา  สาธิตะกร 
น.ส.ปราณี  อยูสุข 

๔ จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เผยแพรหนวยงานและผูที่เกี่ยวของเพือ่การบรหิารจัดการ
และประชาสัมพันธ 

มี.ค.๖๑ นางวิภา  สาธิตะกร 
น.ส.ปราณี  อยูสุข 

๕ จัดทาํปายประชาสมัพนัธ วิสัยทศัน พันธกจิแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

มี.ค.๖๑ นางวิภา  สาธิตะกร 
น.ส.ปราณี  อยูสุข 

๖ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มี.ค.๖๑ 
ก.ย.๖๑ 

นางวิภา  สาธิตะกร 
น.ส.ปราณี  อยูสุข 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๓๐,๐๐๐  บาท(สองแสนสามหมื่นบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมชีแ้จง และสรางความรูความเขาใจ
ในการนํานโยบายสูการปฏิบตัิ ประกอบดวย คณะกรรมการ 
และคณะทํางาน จํานวน ๒๕ คน เวลา ๑ วัน 

๕,๕๐๐    

- คาอาหารกลางวัน ๒๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๒,๕๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๕ คนๆ ละ ๒ มื้อ 
มื้อละ ๓๐ บาท 

   
๑,๕๐๐ 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุม ๒๕ ชุด   ๑,๕๐๐  

๒๑๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห
สภาพปญหาและการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลอง
ตามยุทธศาสตรทีก่ําหนด ตามแนวทางการบริหาร
งบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๕๖ คน 
เวลา ๓ วัน 

๒๐๒,๐๐๐    

- คาอาหารกลางวัน ๕๖ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 
๓๐๐ บาท 

   
๓๓,๖๐๐ 

 

- คาอาหารเย็น ๕๖ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕๐ บาท   ๓๙,๒๐๐  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๖ คนๆ ละ ๔ มื้อ 

มื้อละ ๕๐ บาท 
   

๑๑,๒๐๐ 
 

- คาที่พัก ๕๖ คน ๒ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท   ๖๗,๒๐๐  
- คาจางเหมารถ ๑ คันๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท   ๓๐,๐๐๐  
- คาเชาหองประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ 

๒ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 
   

๖,๐๐๐ 
 

- คาถายเอกสารประกอบการประชุม   ๔,๘๐๐  
- คาวัสดุในการประชุม    ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕๐ เลม เพื่อแจง
ผูเกี่ยวของดังน้ี 

๑. คณะกรรมการ กศจ.อางทอง จาํนวน ๒๒  เลม 
อกศจ. จํานวน ๑๑ เลม 

๒. รอง ผอ.สพป.และผอ.กลุมภารกจิ จํานวน  ๑๒ เลม 
๓. สํารองไวเพื่อรองรับการประเมินผลการดําเนินงาน 

จํานวน ๑๐ เลม 

๗,๐๐๐    

- จัดจางทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๕๐ เลม             
โดยวิธีจางเหมา 

   
 

๕,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุจัดทําเอกสารตนฉบบั     ๒,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๔ จัดทําปายประชาสัมพันธ วิสัยทัศน 
พันธกิจแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เปนปายฟวเจอรบอรด 

๘,๐๐๐    

  

๒๑๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- จัดจางทําปายประชาสมัพันธ วิสยัทัศน พันธกจิ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

   
๘,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทางระบบออนไลน และจัดทําเอกสารสรปุผล  
การดําเนินงานโดยแบงเปน ๒ ระยะ ติดตาม  
รอบ ๖ เดือน และระยะสิ้นสุดปงบประมาณ     
แจงอนุกรรมการกศจ.และกศจ.ทราบ และรองรับ
การประเมินผลการดําเนินงาน 

๗,๕๐๐    

- จัดจางทําเอกสาร จํานวน ๒ รอบๆ ละ ๓๐ เลม    ๖,๐๐๐  
- คาวัสดุจัดทําเอกสารตนฉบบั    ๑,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ - ๒๑๖,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามระยะเวลาการดําเนินงานเน่ืองจากปญหา 
ความพรอมของสถานที่ดําเนินการ และบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตรงกัน 

๒. การบรหิารจัดการงบประมาณไมเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด เน่ืองจากภารกจิผูรบัผิดชอบมี
หลายดาน บุคลากรนอยลง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
เรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด และจัดลาํดับความสาํคัญใน

การบริหาร จัดการโครงการ 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีแผนปฏิบัติ

การประจําปและบริหารจัดการงบประมาณบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค 

 
รอยละ ๑๐๐ 

 
 

  

๒๑๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และขับเคลื่อนนโยบาย
สูการปฏิบัติไดอยางมปีระสทิธิภาพและสอดคลองตามนโยบาย 

 
รอยละ ๘๐ 

 
 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแผนปฏิบัติการประจําปที่มีคุณภาพ และ

สามารถบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรใน
สังกัดมีความเขาใจในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นางวิภา  สาธิตะกร)      (นายนพปฎล  บญุพงษ) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  รักษาการแทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   ประถมศึกษาอางทอง 
         

ลงช่ือ................................. .............................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายสมปอง คงออน) 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงานกลุมนโยบายและแผน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
กลุมนโยบายและแผนมีภารกิจในการดําเนินงานตามหนาที่ใหเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือ่ให

การดําเนินงานตามภารกิจงานประจําบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน ๕ งาน คืองานธุรการ งาน
ขอมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน  ดังน้ัน 
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดดําเนินการจัดทํากิจกรรมเพื่อรองรับการดําเนินงานในแตละภารกิจใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส 
ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
(school based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การกํากับ ติดตามผลอยาง
เปนระบบ กลุมนโยบายและแผนจึงไดจัดทําโครงการเพื่อใชในการบริหารจัดการตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจในภารกิจงานของกลุมนโยบายและแผนและพัฒนาตามภารกิจกลุม

นโยบายและแผนใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
๒. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองบริหารจัดการและสามารถขับเคลือ่นนโยบาย

ไปสูผูปฏิบัติและเปาหมายอยางชัดเจน 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรในกลุมนโยบายและแผนดําเนินการบริหารจัดการตามภารกิจของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง บริหารจดัการและสามารถขับเคลือ่น

นโยบายไปสูผูปฏิบัติและเปาหมายอยางชัดเจน 
เชิงคุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค
ตามเปาหมายที่กําหนด 

 

 

 

 

๒๑๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา พ.ค.๖๑-มิ.ย.๖๑ นางเครอืมาศ เจียรนัย 
๒ จัดทําเอกสารสถิติทางการศึกษา และเอกสารรายงานสรุป

สารสนเทศทางการศึกษา สพป.อางทอง ป ๒๕๖๑ 
มิ.ย.๖๑-ส.ค.๖๑ นางเครอืมาศ เจียรนัย 

น.ส.ปราณี อยูสุข 
๓ การดําเนินการประชุมพจิารณาจัดต้ัง จัดสรร งบประมาณ             

ป ๒๕๖๑ ของ สพป.อางทองและสถานศึกษาในสงักัด 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.อารีย บุญเสริม 

๔ จัดทําเอกสารรายงานการจัดการศึกษา สพป.อางทอง 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.ปราณี  อยูสุข 

๕ การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางไพฑูรย จิตใส 
๖ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน สพท. ของ สพฐ. ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางไพฑูรย จิตใส 
๗ การปรับปรงุระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและการรักษา 

ความปลอดภัย 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางสมคิด ชีระภากร 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๕๐,๘๐๐  บาท(หน่ึงแสนหาหมื่นแปดรอยบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ผูรบัผิดชอบการจัดทําขอมลูสารสนเทศทาง
การศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน ๒ รุนๆ ละ ๑ วัน 

๓๒,๐๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาประชุม ๑๔๕ 
คนๆ ละ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท 

   
๘,๗๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาประชุม ๑๔๕ คนๆ ละ 
๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๑๔,๕๐๐ 

 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะทํางาน ๑๕ 
คนๆ ละ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท เวลา ๒ วัน 

   
๑,๘๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน ๑๕ คนๆ ละ ๑ 
มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท เวลา ๒ วัน 

   
๓,๐๐๐ 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุม   ๑,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๓,๐๐๐ 

  

๒๑๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทําเอกสารสถิติทางการศึกษา 
และเอกสารรายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา 
สพป.อางทอง ป ๒๕๖๑ 

๖,๐๐๐    

- คาจัดจางจัดทําเอกสาร ๖๐ เลมๆละ ๑๐๐ บาท   ๖,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดต้ัง จัดสรร งบประมาณป ๒๕๖๑ ของ              
สพป.อางทองและสถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐ คนๆ ละ ๑๐ 
ครั้งๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๖,๐๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๒๐ คนๆ ละ ๒ ครั้งๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๔,๐๐๐ 

 

- คาวัสดุ     ๑๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําเอกสาร 
รายงานการจัดการศึกษา สพป.อางทอง 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑๓,๒๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๔๐ คนๆ ละ ๑ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๑,๒๐๐ 

 

- คาถายเอกสารประกอบการประชุม   ๒,๐๐๐  
- คาจัดจางจัดทําเอกสารรายงานฯ ๑๐๐ เลมๆ 

ละ ๑๐๐ บาท 
   

๑๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๕,๖๐๐    

๑. การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๑/๒๕๖๑     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๐ คนๆ ละ ๒ 

มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๑,๘๐๐ 
 

- คาจัดจางจัดทําเอกสาร ๓๐ เลมๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๓,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๓,๐๐๐ 

๒. การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒/๒๕๖๑     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๐ คนๆ ละ ๒ 

มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๑,๘๐๐ 
 

  

๒๒๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาจัดจางจัดทําเอกสาร ๓๐ เลมๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๓,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๓,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๖ ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของ สพฐ. 

๒๕,๐๐๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๗๕ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๔,๕๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๗๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๗,๕๐๐ 

 

- คาจัดจางจัดทําเอกสาร ๖๐ เลมๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๖,๐๐๐  
- คาวัสดุ    ๗,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๗ ปรบัปรุงระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต
และการรักษาความปลอดภัย 

๓๙,๐๐๐    

- ตัวรับสัญญาณ wifi (Wireless access point)   
๒ ตัวๆ ละ ๘,๕๐๐ บาท 

    
๑๗,๐๐๐ 

- อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch Hub)            
๑ ตัวๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

    
๒๐,๐๐๐ 

- สายไฟและปลัก๊สําหรบัเช่ือมตออุปกรณ    ๑,๐๐๐ 
- คาจางเหมาติดต้ังอุปกรณเครอืขาย   ๑,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๑๕๐,๘๐๐ - ๘๖,๘๐๐ ๖๔,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

๑. กลุมเปาหมายรบัผิดชอบงานหลายดานอาจทําใหเกิดความซ้ําซอน ไมสามารถเขารวม
กิจกรรมได 

๒. การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
๓. การติดตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. ประชุมเตรียมการ ซักซอมความเขาใจ และกําหนดแนวทางการทํางานที่แนนอน ชัดเจน 
๒. ประชุมเตรียมการ ซักซอมความเขาใจ และกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๓. หนวยงานปฏิบัติ ควรปรับแผน ตัวช้ีวัด ใหครอบคลุมทุกนโยบายและกําหนดทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของนโยบายใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 
 
 
 

๒๒๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุมนโยบายและแผนสามารถบริหารจัดการภาระงาน

ในความรับผิดชอบไดตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรกลุมนโยบายและแผนสามารถบริหารจัดการภาระงาน

ในความรับผิดชอบไดตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดอยางมีประสทิธิภาพ 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความเขมแข็งในการบริหาร สามารถขับเคลื่อน

นโยบายใหเปนไปตามทิศทางเดียวกันสอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ. เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นางวิภา  สาธิตะกร)     (นายสมเกียรติ  แกวมณี) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  รักษาการแทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดตามกฎกระทรวง 

วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวดที่ ๖ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยกาํหนดใหมี
องคกรภายในคือหนวยงานตนสังกัดและองคกรภายนอกคือ สมศ.เปนผูตรวจสอบคุณภาพ และตามกฎกระทรวง
วาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหสถานศึกษาตอง 
พัฒนาและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งและหนวยงานตนสงักดัตองดําเนินการ
ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยสามปตอหน่ึงครั้ง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ซึ่งเปนหนวยงานตนสงักดัของสถานศึกษา ตระหนัก
ถึงภารกิจดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา
ดวย ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ึนเพื่อดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๔๔ แหง เพื่อเปนการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด
ไดตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเขมแข็ง
อยางย่ังยืนตรงตามเจตนารมของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกฎกระทรวงวาดวย ระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพือ่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดตามกฎกระทรวง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. สถานศึกษาจํานวน ๑๔๔ แหงไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาจํานวน ๑๔๔ แหงไดรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามกฏกระทรวง 

 
 

๒๒๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

๑. สถานศึกษาทุกแหงที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 

๒. สถานศึกษาทุกแหงที่ไดรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองมคีวามย่ังยืน 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มี.ค.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 

๒ แตงต้ังคณะวิทยากรนิเทศติดตามตรวจสอบระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

เม.ย.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 

๓ ประชุมคณะวิทยากรนิเทศ ติดตามตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

พ.ค.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 

๔ คณะวิทยากรนิเทศติดตามตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด 

มิ.ย.-ก.ค.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 

๕ สรปุผลการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดพิมพเอกสารรายงานผลการประเมิน 

ส.ค.๖๑ นายณรงค สังขสอาด 

 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสงักัดทุกโรงเรยีน 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๗๕,๐๐๐ บาท(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฏกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕,๐๐๐    

- จางจัดทําเครื่องมือฯ จํานวน ๓๐๐ ชุดๆ  ละ ๕๐ บาท   ๑๕,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๒ แตงต้ังคณะวิทยากรนิเทศติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน ๒๔ 
คณะๆ ละ ๒ คน รวม ๔๘ คน   

-    

  

๒๒๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓  ประชุมคณะวิทยากรนิเทศ ตดิตามตรวจสอบ
ระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาจํานวน ๑ วัน 

๙,๒๘๐    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขาประชุมและ
คณะกรรมการฯ ๕๘ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓,๔๘๐ 

 

- คาอาหารกลางวันผูเขาประชุมและคณะกรรมการฯ 
๕๘ คนๆ ละ ๑ มือ้ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

   
๕,๘๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๔ คณะวิทยากรนิเทศติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ๒๔ คณะๆ 
ละ ๒ โรงเรียน/วัน จํานวน ๓ วัน 

๑๔๔,๐๐๐    

- คาตอบแทนคณะวิทยากร ๒๔ คณะๆ ละ ๓ 
วันๆ ละ ๒ โรงเรียน 

  
๑๔๔,๐๐๐ 

 
 

 

กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการนิเทศติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

๖,๗๒๐    

- จัดพิมพเอกสารรายงานผลการนิเทศติดตาม    ๖,๗๒๐ 

รวมงบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๒๔,๒๘๐ ๖,๗๒๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. สถานศึกษาไดรับการนิเทศติดตามระบบประกันภายในตาม
กฏกระทรวงโดยหนวยงานตนสังกัด 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. สถานศึกษาไดรับการตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันภายใน
ตามกฏกระทรวง 

รอยละ ๑๐๐ 

  

๒๒๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
๑. สถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศติดตามระบบประกันภายในตาม

กฏกระทรวงมีแนวทางการพัฒนาระบบประกันภายในใหเขมแข็ง 
รอยละ ๙๐ 

๒. สถานศึกษาที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพระบบการประกัน
ภายในตามกฏกระทรวงมีระดับคุณภาพระบบประกันอยูในระดับดีเย่ียม 

รอยละ ๙๐ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดตามกฎกระทรวง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีระบบการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง 
๒. สถานศึกษามีผลการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นายณรงค  สังขสอาด)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางย่ังยืน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

จัดทําแผนการดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแตละเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวางแผนการ
ดําเนินงานใหเปนรูปธรรม 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนขนาดเล็ก
(จํานวนนักเรียนตํ่ากวา ๑๒๐ คนลงมา) จํานวน ๗๕ โรงเรียน มีปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เชน ขาดผูบริหาร ครูไมครบช้ัน ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไมตรงเอก 
ครูยายบอย งบประมาณนอย เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางย่ังยืน 
 

๒. วัตถุประสงค 
เพื่อใหโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คนลดลง 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรยีนไดรบัโอกาสทาง
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนโรงเรียนขนาดเล็ก  เม.ย.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 
๒ จัดทําแผนการรวมโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คน เม.ย.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 
๓ ประชุมสรางความเขาใจกบัชุมชน พ.ค.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 
๔ สรปุผลการดําเนินงาน ก.ค.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 

 

 
 
 

๒๒๗



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสังกัด 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๓๔,๐๕๐ บาท(สามหมื่นสี่พันหาสบิบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๑๕ คน 

๔๕๐    

- คาอาหารวางคณะกรรมการฯ ๑๕ คนๆ ละ ๑ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๔๕๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทาํแผนการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คน 

๕,๐๐๐    

- จัดจางทําเอกสาร จํานวน ๓๐ เลม    ๓,๐๐๐  
- คาวัสดุจัดทําเอกสารตนฉบบั    ๒,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมสรางความเขาใจกบัชุมชน ๒๘,๖๐๐    
๑) ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คน จํานวน ๑๐ 
โรงเรียนและคณะกรรมการฯ จํานวน ๑๕ คน รวม ๒๕ คน 

    

- คาอาหารและคาอาหารวางผูเขาประชุมและ
คณะกรรมการฯ ๒๕ คนๆ ละ ๑๖๐ บาท 

   
๔,๐๐๐ 

 

๒) ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจกับชุมชนของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คน 
จํานวน ๑๐ โรงเรียน  

    

- คาอาหารวางผูเขาประชุมและคณะกรรมการฯ 
๕๐ คนๆ ละ ๓๐ บาท จํานวน ๑๐ ครัง้ 

   
๑๕,๐๐๐ 

 

- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯและพนักงานขับรถ 
๑๖ คนๆ ละ ๕ วันๆ ละ ๑๒๐ บาท 

   
๙,๖๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๔ สรปุผลการดําเนินงาน     

รวมงบประมาณ ๓๔,๐๕๐ - ๓๒,๐๕๐ ๒,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

 
 
 
 

๒๒๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 
- 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-  
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. สพป.อางทอง มีแผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็สําหรบั
บรหิารจัดการ 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตํ่ากวา ๔๐ คน มีจํานวนลดลง รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
สพป.อางทอง สามารถแกปญหาการขาดแคลนครูไมครบช้ันและ

นักเรยีนไปเรียนรวมกบัโรงเรียนหลักทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ดีข้ึน 

รอยละ ๑๐๐ 

 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสทาง

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

          (นางวิภา  สาธิตะกร)     (นายสมเกียรติ  แกวมณี) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  รักษาการแทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   ประถมศึกษาอางทอง 
         

ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 

๒๒๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารการศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเปนผูปฏิบัติงานทั้งในดานการบริหารและการจดัการศึกษา 
ทั้งดานนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จะตองจัดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสรางกลไกใน
การชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ การสราง
ความเขมแข็งของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
รวมถึงการดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของทุกหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการจนบรรลุตามเปาหมายของภารกิจการจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. สนับสนุนการดําเนินภารกิจการจัดการศึกษาตามนโยบายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. สงเสริม สรางความเขมแข็งใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ 
เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพตามความเหมาะสม 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัดไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดอบรมสัมมนา/สงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาเพือ่

พัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากที่กําหนดไวในโครงการตางๆ 
พ.ค.-มิ.ย.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 

น.ส.ปราณี อยูสุข 
  

๒๓๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒ สนับสนุนการจัดกจิกรรมทีส่งผลตอการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ตามความจําเปนเรงดวน 
มิ.ย.-ส.ค.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 

น.ส.ปราณี อยูสุข 
๓ สนับสนุนงบประมาณในการแกปญหาการบริหารของ สพป.อางทอง

และสถานศึกษา 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ นางวิภา สาธิตะกร 

น.ส.ปราณี อยูสุข 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท(หาแสนบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมสงเสรมิ สนับสนุน สรางความเขมแข็งใหแก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
และสถานศึกษา 

๕๐๐,๐๐๐   
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑. จัดอบรมสัมมนา/สงบุคลากรเขารบัการอบรม
สัมมนาเพือ่พฒันาบุคลากรนอกเหนือจากที่กําหนด
ไวในโครงการตางๆ 

    

๒. สนับสนุนการจัดกจิกรรมที่สงผลตอการพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามความจําเปนเรงดวน 

    

๓. สนับสนุนงบประมาณในการแกปญหาการบริหาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
และสถานศึกษา 

    

รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

การบริหารจัดการไมเปนไปตามเกณฑเน่ืองจากหลักเกณฑไมชัดเจนไมแนนอน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

จําเปนตองจัดงบประมาณเพื่อรองรับในการดําเนินงาน 
 

 
 
 

๒๓๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรไดรับการพฒันาตามความจําเปนและเหมาะสม รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
สพป.และสถานศึกษาบริหารจัดการตามภารกิจไดคลองตัวข้ึน รอยละ ๙๐ 

 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด สามารถดําเนินงานตาม

ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค และสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปตามเปาหมายของภารกจิการจดั 
การศึกษาจนสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มตามศักยภาพ 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

         (นางสาวปราณี  อยูสุข)       (นางวิภา  สาธิตะกร) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   ชํานาญการพิเศษ         รักษาการแทน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒๓๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสรมิการมสีวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๖  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีนโยบายพัฒนาระบบบริหารการศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา และกลุมโรงเรียนประธานเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและบุคลากร เพื่อนํานโยบายสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติ เพื่อสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหไดผลดี มีระบบการทํางานที่ถูกตองตามระเบยีบ
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดีตอการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน 
สถานศึกษาและกลุมโรงเรียน ตลอดจนสงผลที่ตอเน่ืองไปสูเยาวชนและประชาชนที่จะไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

ในการน้ี จึงไดทํากิจกรรมโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบคุลากร สพป.อางทอง 
โดยกําหนดการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกลุมโรงเรียน ประธานเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ผูอํานวยการกลุม บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ไดรับทราบนโยบาย ระเบียบกฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและสงเสริมการ
มีสวนรวม ซึ่งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง 
๒. เพื่อช้ีแจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
๓. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเปาหมายการดําเนินการรวมกันในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกัน เปนการพัฒนาองคกร
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม ประธานกลุมโรงเรียนและประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๖๕ คน ๑๒ ครั้ง ตอป 

๒. ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทุกวันพุธ จํานวน ๒๐ คน ๔๔ ครั้ง ตอป 

๒๓๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓. ประชุมบุคลากรในสังกัด จํานวน ๕๘ คน ๒ ครั้ง ตอป 
เชิงคุณภาพ 

๑. ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๒. ผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

๓. ผูเขารวมประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกัน
และสามารถบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดทําเสนอขออนุมัติโครงการและกําหนดปฏิทินวันประชุม ต.ค.๖๐ น.ส.กรวิภา แสงนาค 
๒ แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ ต.ค.๖๐ น.ส.กรวิภา แสงนาค 
๓ ประสานจัดทําอาหารกลางวัน/อาหารวางและเครื่องด่ืม

และจัดสถานที ่
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.กรวิภา แสงนาค 

๔ จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.กรวิภา แสงนาค 
๕ ดําเนินการประชุม(ตามกําหนดปฏิทิน) 

- ประชุมผูอํานวยการ สพป. รอง ผอ.สพป. ผูบรหิาร
สถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมภารกิจและเจาหนาที่                 
ที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๖๕ คน 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.กรวิภา แสงนาค 

 - ประชุมผูอํานวยการ สพป. รอง ผอ.สพป. ผูอํานวยการ
กลุมและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ จํานวน ๒๐ คน ทุกวันพุธ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 - ประชุมบุคลากรในสงักัด ๒ ครั้ง ตอป ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๖ สรุปผลการดําเนินงาน ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ น.ส.กรวิภา แสงนาค 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐๗,๕๘๐  บาท(สองแสนเจ็ดพันหารอยแปดสบิบาทถวน)   
รายละเอียดดังน้ี : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรม ดําเนินการประชุม(ตามกําหนดปฏิทนิ)  ๒๐๗,๕๘๐    
๑. ประชุมผูอํานวยการ สพป. รอง ผอ.สพป. 

ผูบรหิารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมภารกิจ
และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ จํานวน ๑๖๕ คน 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๖๕ คนๆ ละ ๑๖ 
ครั้งๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๗๙,๒๐๐ 

 

- คาอาหารกลางวัน ๑๖๕ คนๆ ละ ๔ ครั้งๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๖๖,๐๐๐ 

 

๒. ประชุมผูอํานวยการ สพป. รอง ผอ.สพป. 
ผูอํานวยการกลุมและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
จํานวน ๒๐ คน ทุกวันพุธ 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๒๐ คนๆ ละ ๔๔ 
ครัง้ๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๒๖,๔๐๐ 

 

๓. ประชุมบุคลากรในสงักัด ๒ ครั้ง ตอป     
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕๘ คนๆ ละ ๒ 

ครั้งๆ ละ ๓๐ บาท 
  ๓,๔๘๐  

- คาจัดทําเอกสารการประชุม ๓ รายการ   ๒๔,๐๐๐  
- คาวัสดุในการจัดทําเอกสารการประชุม ๓ รายการ    ๘,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๐๗,๕๘๐ - ๑๙๙,๐๘๐ ๘,๕๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผูเขารวมประชุมไดรบัความรูและรับทราบแนวปฏิบัติรวมถึง

นโยบายตางๆ 

 
รอยละ ๙๕ 

 

  

๒๓๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมประชุมไดรบัความรูและรับทราบแนวปฏิบัติรวมถึง

นโยบายตางๆสามารถนําไปพฒันางานในหนาที่ตามภารกจิไดอยางมี
ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 
รอยละ ๙๕ 

 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูเขารวมประชุม มีความรูความเขาใจในในระเบียบปฏิบัติ สามารถนําไปพัฒนางานทางวิชาการและ

การบริหารจัดการไดตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

        (นางสาวกรวิภา แสงนาค)     (นายสมเกียรติ แกวมณี) 
ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาอางทอง 
         

ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายสมปอง คงออน) 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการที่ สพฐ. และหนวยงานอ่ืน 
จัดสรรใหดําเนินการโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๑ ดานความมั่นคง 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   เสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรมใหกบับุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาอางทอง (เขตคุณธรรม)  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได

จัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเปนการดําเนินงานสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงคของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ชวยสรางคนดีใหบานเมือง ใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ และสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี รวมทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหง
คุณธรรม โดยประสานความรวมมือจากหนวยงานและองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด มีบทบาทหนาที่
ในการกํากับ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ใหมีความรู 
ความเขาใจ การพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานใหกับสถานศึกษาในสังกัดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการเปด
โลกทัศนดวยการศึกษาดูงานหนวยงานอื่น เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง (เขตคุณธรรม)   จึงไดจัดโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองใหมีความรู

ความเขาใจการพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
๒. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
๓. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความพรอมตอการ 

เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดอบรมผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน  
๖๒ คน มีความรู ความเขาใจในเรื่องคุณธรรมและแนวทางในการปฏิบัติงานดานคุณธรรม ระยะเวลา ๑ วัน 

๒๓๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๒. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๖๒ คน 
ไดมีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรูจากการศึกษาดูงานภายในประเทศ ระยะเวลา ๒ วัน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจ

ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานและมีประสบการณดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในเรือ่งคุณธรรมจริยธรรม ก.พ.-พ.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
๒ ศึกษาดูงาน ก.พ.-พ.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง  และสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตนแบบ 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท(สองแสนบาทถวน)  งบประมาณจาก สพฐ. 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๘,๔๘๐    
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๖๒ คนๆ ละ ๒ 

มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๓,๗๒๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๖๒ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๖,๒๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ช่ัวโมงๆ  ละ ๖๐๐ บาท  ๓,๖๐๐   
- คาเอกสารประกอบการประชุม    ๔,๙๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ศึกษาดูงาน ๑๘๑,๕๒๐    
- คาอาหารเชา ๖๒ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๖,๒๐๐  
- คาอาหารกลางวัน ๖๒ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 

๑๐๐ บาท 
   

๖,๒๐๐ 
 

  

๒๔๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๖๒ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๓,๗๒๐ 

 

- คาอาหารเย็น ๖๒ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท   ๖,๒๐๐  
- คาที่พัก ๖๒ คนๆ ละ ๒ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท   ๙๙,๒๐๐  
- คาสมนาคุณในการดูงาน   ๓,๐๐๐  
- คาจางเหมารถยนต จํานวน ๒ คันๆ ละ 

๒๕,๐๐๐ บาท 
   

๕๐,๐๐๐ 
 

- คาปายโครงการ    ๑,๐๐๐ 
- คาวัสดุ    ๖,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐ ๑๘๔,๔๔๐ ๑๑,๙๖๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามคีวามรู 
ความเขาใจในดานคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

รอยละ ๘๐ 
 

๒. ผูบริหารและบุคลากรมีแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รอยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามคีวามรู 

ความเขาใจในดานคุณธรรม จริยธรรม 
รอยละ ๘๐ 

๒. ผูบรหิารและบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสามารถ
นํากิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมมาขับเคลือ่นในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

รอยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 

๒๔๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๒. ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองได 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางสาวจีราภรณ รอดเช้ือ)         (นายโสรส มั่นดี) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ 
       ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๒



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
ชื่อโครงการ   เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกบัผูบรหิารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๑  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได

จัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเปนการดําเนินงานสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงคของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ชวยสรางคนดีใหบานเมือง ใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ และสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี รวมทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหง
คุณธรรม โดยประสานความรวมมือจากหนวยงานและองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด มีบทบาทหนาที่
ในการกํากับ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ใหมีความรู  
ความเขาใจ การพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานใหกับสถานศึกษาในสังกัดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการเปด
โลกทัศนดวยการศึกษาดูงานหนวยงานอื่น เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดโครงการน้ีข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองใหมีความรู

ความเขาใจการพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
๒. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
๓. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความพรอมตอการ 

เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. จัดอบรมผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน  
๑๔๕ คน มีความรู ความเขาใจในเรื่องคุณธรรมและแนวทางในการปฏิบัติงานดานคุณธรรม ระยะเวลา ๑ วัน 

๒๔๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๒. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๕ คน 
ไดมีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรูจากการศึกษาดูงานภายในประเทศ ระยะเวลา  ๒  วัน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจ

ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานและมีประสบการณดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในเรือ่งคุณธรรมจริยธรรม ก.พ.-พ.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
๒ ศึกษาดูงาน ก.พ.-พ.ค.๖๑ น.ส.จีราภรณ  รอดเช้ือ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง  และสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตนแบบ 
 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๔๑๖,๘๐๐  บาท(สี่แสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)  งบประมาณจาก สพฐ. 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓๕,๔๐๐    
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๔๕ คนๆ ละ ๒ 

มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
   

๘,๗๐๐ 
 

- คาอาหารกลางวัน ๑๔๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท 

   
๑๔,๕๐๐ 

 

- คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๖ ช่ัวโมงๆ  ละ ๖๐๐ บาท  ๗,๒๐๐   
- คาเอกสารประกอบการประชุม    ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ศึกษาดูงาน ๓๘๑,๔๐๐    
- คาอาหารเชา ๑๔๕ คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ ๑๐๐ บาท   ๑๔,๕๐๐  
- คาอาหารกลางวัน ๑๔๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 

๑๐๐ บาท 
   

๑๔,๕๐๐ 
 

  

๒๔๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๔๕ คนๆ ละ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 

   
๘,๗๐๐ 

 

- คาอาหารเย็น ๑๔๕ คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ ๑๐๐ บาท   ๑๔,๕๐๐  
- คาที่พัก ๑๔๕ คนๆ ละ ๒ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท   ๒๓๒,๐๐๐  
- คาสมนาคุณในการดูงาน   ๓,๐๐๐  
- คาจางเหมารถยนต จํานวน ๓ คัน ๒ คืน   ๘๐,๐๐๐  
- คาปายโครงการ    ๑,๐๐๐ 
- คาวัสดุ    ๑๓,๒๐๐ 

รวมงบประมาณ ๔๑๖,๘๐๐ ๗,๒๐๐ ๓๙๐,๔๐๐ ๑๙,๒๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู 
ความเขาใจในดานคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

รอยละ ๘๐ 
 

๒. ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา 

รอยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  
๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู 

ความเขาใจในดานคุณธรรม จริยธรรม 
รอยละ ๘๐ 

๒. ผูบริหารสถานศึกษาในสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสามารถ
นํากิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมมาขับเคลือ่นในสถานศึกษา 

รอยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 

๒๔๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความเขาใจ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๒. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรมของสถานศึกษาได 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นางสาวจีราภรณ รอดเช้ือ)         (นายโสรส มั่นดี) 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ 
       ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

๒๔๖



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคน 
และสรางความสามารถในการแขงขัน 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
และสงเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   วัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๒  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดกําหนดใหมกีารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งทดสอบนักเรียนทุกคน ทุกกลุมสาระในช้ัน ป. ๖ สอบวันเสารที่ ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ ช้ัน ม. ๓ สอบวันเสารและวันอาทิตยที่ ๓-๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง เปนศูนยดําเนินการจัดสอบตามแนวทางทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) กําหนด 

ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งถือเปนการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมนิผลผูเรยีนไปใชประโยชนใน
การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทุกระดับ สูการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในที่
ย่ังยืน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับชั้นเรียน 
การบริการเครื่องมือวัดประเมินผล สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย จงึจดัทํา
โครงการวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ข้ึน  
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพือ่ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

ทดสอบนักเรียน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 

จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ินักเรียน เผยแพรใหทุกโรงเรียน นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ 

 

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน

ระดับชาติ O-NET ช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐  
๑-๓๐ ม.ค.๖๑ นายโสรส มั่นดี 

  

๒๔๘



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒ การดําเนินการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๓-๔ ก.พ.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
๓ ประมวลผลการสอบ จดัทาํขอมลูสารสนเทศเพือ่การพฒันา

คุณภาพการศึกษา การรายงานผล การวัดและประเมินผลและ
การนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในป
การศึกษา ๒๕๖๐   

เม.ย.-มิ.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดี 
และคณะ 

๔ การประชุมช้ีแจง การนําผลการประเมินไปใช มิ.ย.๖๑ นายโสรส มั่นดีและคณะ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสงักัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๔๔๓,๖๑๘ บาท(สี่แสนสีห่มื่นสามพันหกรอยสบิแปดบาทถวน)   
งบประมาณแผนงานเงินนอกงบประมาณ จาก สทศ. (ถัวจายทุกรายการเทาท่ีจายจริง) 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมช้ีแจงหัวหนาสนามสอบ กรรมการ
กลางและเจาหนาที่ จํานวน ๑๖๐ คน 

๑๑,๒๐๐    

- คาอาหารวางและเครือ่งด่ืมผูเขาประชุมและ
เจาหนาที่ ๑๖๐ คนๆ ละ ๗๐ บาท 

   
๑๑,๒๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการสอบ ช้ัน ป.๖ จํานวน ๑ วัน ๑๙๑,๓๔๐    
- คาตอบแทนการปฏิบัติงาน     

๑) ประธานศูนยสอบการดําเนินการทดสอบ  ๕,๐๐๐   
๒) หัวหนาสนามสอบ ๒๒ คนๆ ละ๕๕๐ บาท  ๑๒,๑๐๐   
๓) กรรมการกลาง ๔๒ คนๆ ละ ๔๕๐ บาท  ๑๘,๙๐๐   
๔) กรรมการคุมสอบ ๒๓๔ คนๆ ละ ๔๕๐ บาท  ๑๐๕,๓๐๐   
๕) เจาหนาที่จัดหองสอบ(ภารโรง) ๓๖ คนๆ 

ละ ๒๒๐ บาท จํานวน ๒ วัน (ป.๖ และ ม.๓) 
  

๒๓,๒๐๐ 
  

๖) ประธานศูนยสอบ ๒๙ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท 
จํานวน ๒ วัน (ป.๖ และ ม.๓) 

  
๑๕,๘๔๐ 

  

๗) ตัวแทนศูนยสอบ ๒๒ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท  ๑๑,๐๐๐   
  

๒๔๙



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินการสอบ ช้ัน ม.๓ จํานวน ๒ วัน ๑๒๑,๗๐๐    
- คาตอบแทนการปฏิบัติงาน     

๑) ประธานศูนยสอบการดําเนินการทดสอบ  ๕,๐๐๐   
๒) หัวหนาสนามสอบ ๑๔ คนๆ ละ๕๕๐ บาท 

จํานวน ๒ วัน 
  

๑๕,๔๐๐ 
  

๓) กรรมการกลาง ๑๗ คนๆ ละ ๔๕๐ บาท 
จํานวน ๒ วัน 

  
๑๕,๓๐๐ 

  

๔) กรรมการคุมสอบ ๘๐ คนๆ ละ ๔๕๐ บาท 
จํานวน ๒ วัน 

  
๗๒,๐๐๐ 

  

๕) ตัวแทนศูนยสอบ ๑๔ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท 
จํานวน ๒ วัน 

  
๑๔,๐๐๐ 

  

รวมงบประมาณ ๓๒๔,๒๔๐ ๓๑๓,๐๔๐ ๑๑,๒๐๐ - 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

รอยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ทดสอบ (O-NET) ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ทุกคน  

รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ  
สพป. และโรงเรียน นําผลการประเมินไปใชในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ 
รอยละ ๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๒๕๐



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนศูนยสอบที่ดําเนินการสอบดวยความสุจริต ใช
ขอมูลสารสนเทศจากการสอบและประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไป
ใชประโยชนในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะดานวิชาการ 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

           (นายโสรส  มั่นดี)      (นายสมปอง  คงออน) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม     ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา      ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๕๑



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ ดานการสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางการศึกษา 

นโยบาย สพฐ. ที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค                            
และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
ชื่อโครงการ   สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร /นโยบาย / กลยุทธ 
( ) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔ 
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ ๔  
( ) กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไข

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ “ใหมีการศึกษาภาคบังคับเกาป โดยใหเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ด
เขาเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ” 
ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของ
คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในฐานะผูรับผิดชอบดูแลสงเสริมการจัดการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวมทัง้การสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ป ทั่วถึง โดยสงเสริมการจัดการศึกษาเนนเด็กตกหลน ออกกลางคัน และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับอยางเสมอภาค 
๒. เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยเรียน คงอยูในระบบโรงเรียนจนจบกรศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กําหนด 
๓. เพื่อลดอัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
๔. เพื่อดําเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

๓. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. โรงเรียนในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน มีขอมูลประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔) ทุกโรงเรียน 
๒. โรงเรียนในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน สงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคน เรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับในเวลาที่กําหนด (ป.๖, ม.๓) 
๓. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด ๓๙ โรงเรียน สงเสริมนักเรียนที่จบช้ัน ม.๓  ในป

การศึกษา ๒๕๖๐ เรียนตอ ม.ปลายทั้งสายสามัญ/อาชีพ 
 
 
 

๒๕๓



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
เชิงคุณภาพ 

๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของ สพป.อางทอง ไดรับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
๒. ประชากรวัยเรียน ของโรงเรยีนในสงักัด เรียนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กาํหนด (ป.๖, ม.๓) 
๓. นักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนขยายโอกาส เรียนตอ ม.ปลายสายสามญั/อาชีพ รอยละ ๙๕ 
๔. อัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไมเกินรอยละ ๐.๐๕ 
 

๔. วิธดํีาเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. ประชาสัมพนัธการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ย.๖๐-พ.ค.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๒. สํารวจสํามะโนประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔) พ.ย.๖๐-ก.พ.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๓. สํารวจขอมูลจํานวนและความตองการศึกษาตอของนักเรียนที่

คาดวาจะจบช้ัน ป.๖, ม.๓ 
ก.พ.-มี.ค.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 

๔. แตงต้ังคณะกรรมการรบันักเรียนระดับเขต ต.ค.-พ.ย.๖๐ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๕ ประชุมคณะกรรมการกลุมตางๆ เพื่อดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินการรับนักเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนในสังกัด 

ธ.ค.๖๐-พ.ค.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 

๖ กํากับ ติดตามเด็กเขาเรียน พ.ค.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
๗ สรปุ ประเมินผล และรายงาน มิ.ย.๖๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและโรงเรียนในสังกัด 

 

๖. งบประมาณ 
จํานวน  ๑๘,๐๐๐ บาท(หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถวน)  . 
รายละเอียดดังน้ี : 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการรับนักเรียน ๑๖,๖๐๐    
๑) จัดทําปายประชาสัมพันธ      

- คาจัดจางทําปายประชาสมัพันธ ๑ ปายๆ ละ 
๑,๐๐๐ บาท 

   
๑,๐๐๐ 

 

๒) สํารวจสํามะโนประชากรวัยเรียน     
- คาพาหนะ   ๕๐๐  
- คาเบี้ยเลี้ยง ๑ คน ๒ วันๆ ละ ๑๒๐ บาท   ๒๔๐  

๓) สํารวจขอมลูจํานวนและความตองการศึกษาตอของ
นักเรียนทีจ่บช้ัน ป.๖, ม.๓ 

    

- คาพาหนะ   ๕๐๐  
  

๒๕๔



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาเบี้ยเลี้ยง ๑ คน ๑ วันๆ ละ ๑๒๐ บาท   ๑๒๐  
๔) ประชุมผูบริหาร คณะกรรมการ และเจาหนาที ่     

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑๕๕ คน ๑ มื้อๆ
ละ ๓๐ บาท  

   
 ๔,๖๕๐ 

 

๕) คาถายเอกสาร   ๕๐๐  
๖) คาวัสดุ    ๙,๐๙๐ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมติดตามเด็กเขาเรียน ๑,๔๐๐    
๑) ประชุมคณะทํางานติดตามเด็ก มีแนวโนมออก
กลางคัน ๒ วัน 

    

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๕ คน ๒ มื้อๆละ 
๓๐ บาท  

   
๓๐๐ 

 

๒) ออกติดตามเด็กที่มีแนวโนมออกกลางคัน ให
เขาเรียน 

    

- คาพาหนะ   ๕๐๐  
- คาเบี้ยเลี้ยง ๕ คน ๑ ครั้งๆ ละ ๑๒๐ บาท   ๖๐๐  

รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - ๘,๙๑๐ ๙,๐๙๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ปจจัยความเสี่ยง 

- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-  
 

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

๑. โรงเรียนในสังกัดติดตามเด็กในเขตบริการใหเขาเรียนครบทุกคน/
รายงานขอมูลนักเรียนไดครบตามแผน 

รอยละ ๑๐๐ 

๒. ประชากรวัยเรียนไดรบัการศึกษา ภาคบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด  รอยละ ๑๐๐ 
๓. อัตราการออกกลางคันของประชาการวัยเรียนลดลง รอยละ ๐.๐๕ 
๔. เด็กดอยโอกาสในเขตบรกิารไดรับการศึกษาภาคบงัคับครบทกุคน รอยละ ๑๐๐ 

  

๒๕๕



  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
๑. ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับตามที่หลักสูตร

กําหนด 
รอยละ ๑๐๐ 

๒. ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียนตอช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญ/สายอาชีพเพิ่มข้ึน 

รอยละ ๙๕ 

 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
๒. ประชากรวัยเรียนไดเรียนจบการศึกษาภาคบังคับตามที่หลักสูตรกําหนดอยางมีคุณภาพ 
๓. ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ/สายอาชีพหรืออื่น ๆ  

เพิ่มข้ึน 
 
 

ลงช่ือ............................................(ผูเสนอโครงการ)    ลงช่ือ............................................(ผูเห็นชอบโครงการ) 

      (นายณนพพล  เสนาะดนตร)ี     (นายสมเกียรติ  แกวมณี) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาอางทอง 

 
ลงช่ือ...............................................................(ผูอนุมัติโครงการ) 

          (นายมโน  ชุนดี) 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๕๖


