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คํานํา 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ สําหรับใชเปนกรอบการบริหารจัดการศึกษาหนวยงานในสังกัด โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับทิศทาง
การดําเนินงาน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค นโยบาย ยุทธศาสตร โครงการ 
และกจิกรรม ซึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดยึดนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง 
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม ีประสทิธิภาพและ
บรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมดําเนินการทัง้ ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี  

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน  
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมสนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม  
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสรมิการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดระดมแนวความคิดและตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการใหมีความ เหมาะสม
สอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ซึ่งโครงการเหลาน้ีจะชวยผลักดันใหการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง บรรลุเปาหมายที่กําหนด และหวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการฉบับน้ี จะมี
ประโยชนตอการดําเนินงาน การกํากับติดตามของผูเกี่ยวของใหเปนไปอยางมีระบบ กอใหเกิดประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
   กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 
 

  หนา 
คํานํา ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    ก 
สารบัญ …………………………………………………………………………………………………………………………………..    ข 
สารบัญตาราง …………………………………………………………………………………………………………………………    ง 
สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน …………………………………………………………………………………….    ๑ 

 - สภาพทั่วไป ........................................................................................................................    ๑ 
 - ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ............................................................................    ๒ 
 - ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการศึกษา ………………………………………………………………………….    ๔ 

สวนที่ ๒  ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ……………………………………………………    ๙ 
 - ดานคุณภาพการศึกษา …………………………………………………………………………………………..    ๙ 
 - ดานการบริหารงบประมาณ ……………………………………………………………………………………  ๑๑ 
 - ดานประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ ………………………………………………………………………..  ๑๒ 

สวนที่ ๓  ทิศทางการพฒันาการศึกษา ………………………………………………………………………………….……  ๑๔ 
 - พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ....................................................  ๑๔ 
 - นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรฐัมนตร)ี .........................................  ๑๖ 
 - นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) ..  ๑๙ 
 - นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ……………………………………………….  ๒๓ 
 - ทิศทางการพฒันาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ……..…….  ๒๗ 
 - วิสัยทัศน ……………………………………………………………………………………………………………...  ๒๗ 
 - พันธกิจ ………………………………………………………………………………………………………………...  ๒๗ 
 - คานิยมหลักขององคกร ………………………………………………………………………………………….  ๒๗ 
 - เปาประสงค ………………………………………………………………………………………………………….  ๒๗ 
 - แนวทางการขับเคลือ่นนโยบายสูการปฏิบัติ .......................................................................  ๒๘ 
 - จุดเนนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ……………………….  ๓๕ 

 - กรอบทิศทางการพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.อางทอง ………  ๓๗ 
สวนที่ ๔  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ……………………………………………..  ๓๘ 
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สารบัญ(ตอ) 
 
 

  หนา 
สวนที่ ๕  ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ..................   ๔๔ 

 
- ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ …………………………………………………………………………….   ๔๕ 

ภาคผนวก ..............................................................................................................................................   ๔๖ 

 
- แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ...........................................................................   ๔๗ 

 

- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที ่๓๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ .....................................................................................................   ๔๙ 

 
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที ่๓๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทาํแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ .....   ๕๑ 

คณะทํางาน ...........................................................................................................................................   ๕๕ 
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สารบัญตาราง 

 
 

  หนา 
ตารางที่ ๑  แสดงเขตพื้นที่บรกิารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ....................    ๕ 
ตารางที่ ๒  แสดงจํานวนประชากรในเขตพื้นทีบ่รกิารโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง ......................................................................................................... 
   
   ๖ 

ตารางที่ ๓  แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนและอําเภอ .....................    ๖ 
ตารางที่ ๔  แสดงอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน จําแนกตามระดับช้ันและอําเภอ ..............................    ๗ 
ตารางที่ ๕  แสดงจํานวนขาราชการครู จําแนกตามตําแหนง ................................................................    ๗ 
ตารางที่ ๖  แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา ..................................................................................    ๘ 
ตารางที่ ๗  แสดงจํานวนบุคลากรใน สพป.อางทอง ..............................................................................    ๘ 
ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ปการศึกษา ๒๕๕๘–๒๕๕๙ 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู .................................................... 
    
   ๙ 

ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
๒๕๕๘–๒๕๕๙ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู .......................... 

  
 ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา  
๒๕๕๘–๒๕๕๙ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู ......................... 

  
 ๑๐ 

ตารางที่ ๑๑  แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...............................  ๑๑ 
ตารางที่ ๑๒  แสดงผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบรหิารและจดัการฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ .................................................................................................................... 
  
 ๑๒ 

ตารางที่ ๑๓  แสดงผลคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) .  ๑๓ 
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สวนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ สถานที่ต้ัง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ต้ังอยูบรเิวณโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง ถนนเทศบาล ๔ 
ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จงัหวัดอางทอง มพีื้นทีร่บัผิดชอบ ๗ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมอืงอางทอง 
อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธ์ิทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก และอําเภอแสวงหา  

๑.๒ พื้นที่รบัผิดชอบและอาณาเขตติดตอ  
ทิศเหนือ ติดตอกบัอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบรุี และอําเภอทาชางจงัหวัดสงิหบุร ี
ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดตอกบัอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมอืงสุพรรณบรุี อําเภอศรปีระจันต อําเภอสามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จั งหวัดสิงห์ บุ รี

จั งห วัดพระนครศรีอยุธยา

จั งหวัดลพ บุ รี

จั งห วัดสุพรรณบุ รี ไช โยโพธิ ทอง

แสวงหา

เม ือง

ป่า โมก
วิเศษชยัชาญ

สาม โก้


N

s

Ew

พืนทีทังหมดประมาณ  
968.372 ตารางกิ โลเมตร 

ห รือ 605,232.5 ไร่
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๒. ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓ มาตรา ๓๗ ในแตละเขตพืน้ที่
การศึกษาใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดต้ังยุบ รวม หรอื
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่
การศึกษาประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกบันโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรปูแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตนทั้งน้ีตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงมาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงน้ีหรือกฎหมายอื่นและมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 ๑. อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกบั
สถานศึกษา 

๓. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดอํานาจหนาทีข่องสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาดังน้ี 

๑. จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน 

๒. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับตรวจสอบติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

๓. สงเสรมิสนับสนุนและพฒันาหลักสูตรรวมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๔. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๖. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา 

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๘. ประสาน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมทั้งบุคคลและองคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 

๒



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๙. ดําเนินงานและประสาน สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๑๐.ประสาน สงเสรมิการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
๑๑.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒.ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ขอ๓ และขอ ๔ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและ
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปลี่ยนมุงเนนผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจดัการศึกษาตาม
หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบงสวนราชการตามการโครงสรางบริหารงานโดยองคคณะบุคคล
ประกอบดวย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง มีโครงสรางการบริหารงาน ดังน้ี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               
จังหวัดอางทอง (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอางทอง (อกศจ.)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (กตปน.) 

     สถานศึกษาในสังกัด  
      กลุมโรงเรียน 
      กลุมเครือขาย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผูอํานวยการ 
สพป.อางทอง 

รองผูอํานวยการ 
สพป.อางทอง 

กลุมบริหารงานการเงินฯ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๓



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน ๗ อําเภอ โดย

กําหนดโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงออกเปนกลุมโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุมโรงเรียนและ ๓ กลุมเครือขายดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓. ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการศึกษา 

๓.๑ เขตพื้นที่บริการ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๗ อําเภอ ดังรายละเอียดตารางที่ ๑-๒ 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
กลุมโรงเรียน 14 กลุม  กลุมเครือขาย  3 กลุม 

กลุมสามโก(๑๐ โรงเรียน) 

กลุมบานนายแทน(๑๑ โรงเรียน) 

กลุมแสวงหาพัฒนา(๙ โรงเรียน) 

กลุมวิเศษเมืองทอง(๑๕ โรงเรียน) 

กลุมเมืองทองสัมพันธ(๑๒ โรงเรียน) 

กลุมพัฒนมิตร(๑๓ โรงเรียน) 

กลุมดอกแกว(๗ โรงเรียน) 

กลุมขุนอินท(๑๒ โรงเรียน) 

กลุมพระตําหนัก(๑๒ โรงเรียน) 

กลุมจินดามณี(๙ โรงเรียน) 

กลุมปาโมก(๑๐ โรงเรียน) 

เครือขายกลุมประถมศึกษา 

เครือขายกลุมมัธยมศึกษาตอนตน 

เครือขายกลุมปฐมวัย 

กลุมไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน) 

กลุมเกษไชโย(๖ โรงเรียน) 

กลุมศูนยเจาพระยา(๑๐ โรงเรียน) 

๔
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ตารางท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

อําเภอ พ้ืนท่ี(ตร.กม.) 
จํานวน จํานวนเทศบาล/อบต. 

ตําบล หมูบาน ท.เมือง ทต. อบต. 

เมืองอางทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ ๑ ๒ ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑  ๒ ๓ 

ปาโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗  ๑ ๖ 
โพธ์ิทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐  ๕ ๙ 

วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖  ๗ ๙ 
สามโก ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗  ๑ ๒ 

แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑  ๒ ๖ 
รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๑ ๒๐ ๔๓ 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจงัหวัดอางทอง , ๒๕๖๐ 
 

แผนที่เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

 
 

 
 

 

๕
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ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

อําเภอ/เทศบาล 
จํานวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อําเภอเมืองอางทอง  ๒๖,๙๘๑ ๒๙,๕๗๗ ๕๖,๕๕๘ 
อําเภอไชโย  ๑๐,๙๙๐ ๑๑,๙๐๕ ๒๒,๘๙๕ 

อําเภอปาโมก  ๑๓,๖๔๖ ๑๔,๗๙๒ ๒๘,๔๓๘ 
อําเภอโพธ์ิทอง  ๒๕,๗๐๑ ๒๘,๑๔๐ ๕๓,๘๔๑ 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  ๓๑,๙๐๒ ๓๔,๕๘๖ ๖๖,๔๘๘ 
อําเภอสามโก  ๙,๒๐๘ ๑๐,๑๑๘ ๑๙,๓๒๖ 

อําเภอแสวงหา  ๑๖,๙๘๕ ๑๗,๘๗๓ ๓๔,๘๕๘ 
รวม ๑๓๕,๔๑๓ ๑๔๖,๙๙๑ ๒๘๒,๔๐๔ 

ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ) 
 

๓.๒ ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มโีรงเรียนสงักัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๔๔๐ คน นักเรียน ๒๐,๗๘๓ คน ดังรายละเอียดตาราง
ที่ ๓-๗ 
ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนและอําเภอ 

ขนาดโรงเรียน 
จํานวน
รวม 

คิดเปน
รอยละ 

อําเภอ 

เมื
อง

อา
งท

อง
 

ไช
โย

 

ปา
โม

ก 

โพ
ธิ์ท

อง
 

วิเ
ศษ

ชัย
ชา

ญ
 

สา
มโ

ก 

แส
วง

หา
 

ขนาดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐คน) ๙๔ ๖๔.๘๓ ๑๖ ๑๐ ๗ ๒๓ ๒๓ ๗ ๘ 

ขนาดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐คน) ๓๔ ๒๓.๔๕ ๔ ๓ ๒ ๖ ๙ ๒ ๘ 

ขนาดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐คน) ๑๒ ๘.๒๗ ๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒ 

ขนาดที่ ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙คน) ๒ ๑.๓๘       ๒ 

ขนาดที่ ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙    ๑    

ขนาดที่ ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙คน) ๑ ๐.๖๙     ๑   

ขนาดที่ ๗ (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป) ๑ ๐.๖๙ ๑       

รวม ๑๔๕ ๑๐๐ ๒๒ ๑๕ ๑๐ ๓๓ ๓๕ ๑๐ ๒๐ 

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

๖



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน จําแนกตามระดับชั้นและอําเภอ 

อําเภอ 

ระดับชั้น 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

   
นัก

เรี
ยน

 

   
หอ

งเ
รีย

น 

หอ
งเ

รีย
น 

: นั
กเ

รีย
น 

   
นัก

เรี
ยน

 

   
หอ

งเ
รีย

น 

หอ
งเ

รีย
น 

: นั
กเ

รีย
น 

   
 นั

กเ
รีย

น 

   
หอ

งเ
รีย

น 

หอ
งเ

รีย
น 

: นั
กเ

รีย
น 

เมืองอางทอง ๑,๑๗๗ ๖๒ ๑ : ๑๙ ๓,๗๕๗ ๑๗๘ ๑ : ๒๑ ๑๘๙ ๑๒ ๑ : ๑๖ 

ไชโย ๓๔๕ ๓๒ ๑ : ๑๑ ๑,๑๔๑ ๙๐ ๑ : ๑๓ ๒๒๘ ๑๒ ๑ : ๑๙ 

ปาโมก ๒๐๘ ๒๑ ๑ : ๑๐ ๗๓๙ ๕๙ ๑ : ๑๓ ๑๔๕ ๙ ๑ : ๑๖ 

โพธ์ิทอง ๗๗๕ ๗๖ ๑ : ๑๐ ๒,๖๐๖ ๒๐๘ ๑ : ๑๓ ๔๔๘ ๓๐ ๑ : ๑๕ 

วิเศษชัยชาญ ๑,๐๔๙ ๘๔ ๑ : ๑๒ ๓,๕๙๕ ๒๓๓ ๑ : ๑๕ ๒๗๒ ๒๑ ๑ : ๑๓ 

สามโก ๒๕๗ ๒๑ ๑ : ๑๒ ๘๐๑ ๖๐ ๑ : ๑๓ ๑๐๔ ๖ ๑ : ๑๗ 

แสวงหา ๖๓๕ ๔๔ ๑ : ๑๔ ๑,๘๔๓ ๑๒๐ ๑ : ๑๕ ๔๖๙ ๒๗ ๑ : ๑๗ 

รวมเฉล่ีย ๔,๔๔๖ ๓๔๐ ๑ : ๑๓ ๑๔,๔๘๒ ๙๔๘ ๑ : ๑๕ ๑,๘๕๕ ๑๑๗ ๑ : ๑๖ 

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

ตารางท่ี ๕ แสดงจํานวนขาราชการครู จําแนกตามตําแหนง 

ตําแหนง ผอ.สพป. 
รอง ผอ.
สพป. 

ศึกษานิเทศก ผอ.รร. 
รอง 

ผอ.รร. 
ครู รวม 

ครูผูชวย      ๑๓๕ ๑๓๕ 

คศ.๑      ๒๐๑ ๒๐๑ 

คศ.๒   ๑ ๑๗  ๑๒๒ ๑๔๐ 

คศ.๓  ๑ ๖ ๑๐๓ ๔ ๕๑๙ ๖๓๓ 

คศ.๔  ๓ ๑ ๑  ๑ ๖ 

รวม - ๔ ๘ ๑๒๑ ๔ ๙๗๘ ๑,๑๑๕ 

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

๗



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ตารางท่ี ๖ แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อําเภอ 

จํานวนบคุลากรในสถานศกึษา 

รวมทั้งส้ิน 

ครู อัตราจาง 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ผูบ
ริห

าร
 

ครู
ผูส

อน
 

พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

อัต
รา

จา
ง 

พ
ี่เลี้

ยง
เด

็กพ
ิกา

ร 

นัก
กา

รฯ
 

ธุร
กา

รโ
รง

เรี
ยน

 

เมือง ๒๐ ๒๑๑ ๒ ๕ ๖ ๘ ๙ ๑๐ ๒๗๑ 

ไชโย ๑๔ ๘๔ ๒ ๔ ๓ ๙ ๗ ๙ ๑๓๒ 

ปาโมก ๗ ๖๒ ๓ ๔ ๑ ๔ ๔ ๕ ๙๐ 

โพธ์ิทอง ๒๘ ๑๘๓ ๘ ๙ ๗ ๑๒ ๑๔ ๑๘ ๒๗๙ 

วิเศษชัยชาญ ๒๙ ๒๑๙ ๗ ๖ ๗ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๓๑๕ 

สามโก ๑๐ ๖๖ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๒ ๙๖ 

แสวงหา ๑๗ ๑๔๘ ๕ ๖ ๑ ๑๐ ๘ ๗ ๒๐๒ 

รวม 
๑๒๕ ๙๗๓ ๒๙ ๓๗ ๒๙ ๖๔ ๖๒ ๖๖ ๑,๓๘๕ 

๑,๑๖๔ ๑๕๕ ๖๖ ๑,๓๘๕ 

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

ตารางท่ี ๗ แสดงจํานวนบุคลากรใน สพป.อางทอง 

รายการ 
บุคลากร 

ตาม ม.๓๘(๑) 
ม.๓๘ ข(๓,๔) 

บุคลากร                 
ตาม ม.๓๘(๒) 

ลูกจาง 
ประจํา 

รวม 
ต่ํากวา 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
ทั้งส้ิน 

ผอ.สพป. - - - - - - - - - 

รอง ผอ.สพป. ๔ - - ๔ - - ๑ ๓ ๔ 

กลุมอํานวยการ - ๕ ๖ ๑๑ ๓ ๘ - - ๑๑ 

กลุมนโยบายและแผน - ๗ - ๗ ๑ ๓ ๓ - ๗ 

กลุมบริหารงานบุคคล - ๘ - ๘ - ๔ ๔ - ๘ 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

- ๖ - ๖ ๑ ๔ ๑ - ๖ 

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย 

- ๗ - ๗ - ๖ ๑ - ๗ 

กลุมนิเทศติดตามฯ ๘ ๓ - ๑๑ ๑ ๒ ๗ ๑ ๑๑ 

หนวยตรวจสอบภายใน - ๑ - ๑ - - ๑ - ๑ 

รวมทั้งส้ิน ๑๒ ๓๗ ๖ ๕๕ ๖ ๒๗ ๑๘ ๔ ๕๕ 

ที่มา : กลุมบรหิารงานบุคคล ขอมลู ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

๘



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
สวนท่ี ๒ 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการตามนโยบายจุดเนน
และกลยุทธ สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชแผนปฏิบัติการประจาํป
เปนแนวทาง เนนการบริหารงานแบบองครวมทุกภาคสวนมีสวนรวมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการให 
บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมผีลการดําเนินงานดังน้ี 

 

๑. ดานคณุภาพการศกึษา 
ตารางท่ี ๘ เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปการศึกษา  ๒๕๕๘–

๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 
ความ 

สามารถ 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ความตาง 
ปการศึกษา 

๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

สพป. 
อางทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ความตาง 
สพฐ. /สพป. 

อางทอง 
ภาษาไทย ดานภาษา ๔๖.๖๔ ๕๑.๖๑ ๕๑.๐๐ ๕๐.๒๙ ๕๔.๕๔ +๔.๒๕ +๒.๙๓ 

คณิตศาสตร ดานคํานวณ ๔๐.๗๑ ๔๒.๙๗ ๓๖.๙๙ ๓๗.๓๕ ๓๙.๒๖ +๑.๙๑ -๓.๗๑ 
วิทยาศาสตร ดานเหตุผล ๔๘.๕๖ ๕๓.๐๖ ๕๓.๓๘ ๕๒.๖๒ ๕๖.๓๑ +๓.๖๙ +๓.๒๕ 

รวมเฉลี่ย ๔๕.๓๐ ๔๙.๒๑ ๔๗.๑๓ ๔๖.๗๕ ๕๐.๐๔ +๓.๒๙ +๐.๘๓ 
ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 

สรปุ   ผลการประเมิน NT ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ในภาพรวมและรายกลุมสาระ
สูงกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมือ่เปรียบเทียบกบัปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา สูงข้ึน ๒ กลุมสาระคือ  
ภาษาไทย(ดานภาษา) และวิทยาศาสตร(ดานเหตุผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ตารางท่ี ๙ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘–
๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ความตาง 
ปการศึกษา 

๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อางทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ความตาง 
สพฐ. /สพป. 

อางทอง 

ภาษาไทย ๔๘.๓๙ ๔๙.๑๗ ๕๒.๙๘ ๕๑.๘๘ ๕๒.๖๙ +๐.๘๑ +๓.๕๒ 
สังคมศึกษาฯ ๔๗.๖๔ ๔๘.๓๒ ๔๖.๖๘ ๔๕.๐๘ ๔๕.๓๖ +๐.๒๘ -๒.๙๖ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖.๖๑ ๓๘.๑๗ ๓๔๕๙ ๓๑.๑๑ ๓๒.๐๑ +๐.๙๐ -๖.๑๖ 
คณิตศาสตร ๔๑.๗๖ ๔๒.๙๙ ๔๐.๔๗ ๓๘.๗๖ ๔๐.๑๘ +๑.๔๒ -๒.๘๑ 

วิทยาศาสตร ๔๑.๕๕ ๔๑.๘๖ ๔๑.๒๒ ๔๐.๒๗ ๔๑.๑๐ +๐.๘๓ -๐.๗๖ 
รวมเฉลี่ย ๔๓.๑๙ ๔๔.๑๐ ๔๓.๑๙ ๔๑.๔๒ ๔๒.๒๗ +๐.๘๕ -๑.๘๓ 

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 

สรปุ   - คาเฉลีย่รอยละช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ ของ สพฐ.  
จํานวน ๕ กลุมสาระการเรียนรู 

 

ตารางท่ี ๑๐ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  
๒๕๕๘–๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ความตาง 
ปการศึกษา 

๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
ระดับ สพป. 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป. 
อางทอง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพป.
อางทอง 

ความตาง 
สพฐ. /สพป. 

อางทอง 
ภาษาไทย ๔๒.๘๙ ๔๑.๐๔ ๔๖.๓๖ ๔๓.๑๖ ๔๓.๓๖ +๐.๒๐ +๒.๓๒ 

สังคมศึกษาฯ ๔๖.๔๒ ๔๒.๔๑ ๔๙.๐๐ ๔๕.๓๖ ๔๔.๖๘ -๐.๖๘ +๒.๒๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๑๖ ๒๕.๙๔ ๓๑.๘๐ ๒๗.๕๐ ๒๗.๒๘ -๐.๒๒ +๑.๓๔ 

คณิตศาสตร ๓๒.๔๒ ๒๘.๐๒ ๒๙.๓๑ ๒๔.๕๙ ๒๔.๑๙ -๐.๔๐ -๓.๘๓ 
วิทยาศาสตร ๓๗.๘๘ ๓๕.๓๕ ๓๔.๙๙ ๓๒.๖๔ ๓๒.๗๔ +๐.๑๐ -๒.๖๑ 

รวมเฉลี่ย ๓๗.๙๕ ๓๔.๕๕ ๓๘.๒๙ ๓๔.๖๕ ๓๔.๔๕ -๐.๒๐ -๐.๑๐ 
ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง 

สรปุ   ผลการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ในภาพรวมและรายกลุมสาระ
ยังนอยกวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา สูงข้ึน ๓ กลุมสาระ
คือ  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 

 
 
 

๑๐



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๒. ดานการบริหารงบประมาณ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับจัดสรรงบประมาณสาํหรบั
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๑ 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 

๑ งบบุคลากร ๗,๐๑๑,๗๒๐ 
๒ งบดําเนินงาน ๒๗,๗๖๖,๘๗๙ 

๓ งบลงทุน ๔๒,๑๑๙,๘๐๐ 
๔ งบเงินอุดหนุน ๑,๘๘๙,๒๙๒ 

๕ งบรายจายอื่น - 
 รวมท้ังสิ้น ๗๘,๗๘๗,๖๙๑ 

ที่มา : กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 งบบุคลากร 
๗,๐๑๑,๗๒๐

 งบดําเนินงาน

๒๗,๗๖๖,๘๗๙

งบลงทุน
๔๒,๑๑๙,๘๐๐

เงินอุดหนุน 
๑,๘๘๙,๒๙๒

 รายจายอ่ืน -

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน

๑๑
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๓. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

๓.๑ ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๗) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มผีลการประเมนิการติดตามและประเมนิผลการบรหิาร
และจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการติดตามและประเมินผลของสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๒ 
ตารางท่ี ๑๒ แสดงผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีไดรับ 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ ๒๗.๙๑ ดีเยี่ยม 
ตัวบงช้ีที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี ๔๑.๗๒ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๒ การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู ๕๒.๑๕ ดีเย่ียม 
ตัวบงช้ีที่ ๓ การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการ

อยางมีสวนรวม 
- - 

ตัวบงช้ีที่ ๔ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

๔๕.๗๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ๒๘.๕๐ ดีเยี่ยม 

ตัวบงช้ีที่ ๑ การบริหารงานดานวิชาการ ๓๗.๕๐ ดีเย่ียม 
ตัวบงช้ีที่ ๒ การบริหารงานดานงบประมาณ ๓๗.๕๐ ดีเย่ียม 

ตัวบงช้ีที่ ๓ การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล - - 
ตัวบงช้ีที่ ๔ การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป ๓๗.๕๐ ดีเย่ียม 

ตัวบงช้ีที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ ๓๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๒๒.๐๐ พอใช 

ตัวบงช้ีที่ ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จ
และเปนแบบอยางได 

๒๕.๐๐ ดีเย่ียม 

ตัวบงช้ีที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๓ ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร ๕.๐๐ ปรับปรงุ 

ตัวบงช้ีที่ ๔ ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๕.๐๐ ปรับปรงุ 

  

๑๒
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คะแนนท่ีไดรับ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่ ๕ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๖ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ๕.๐๐ ปรับปรงุ 
ตัวบงช้ีที่ ๗ ประชากรวัยเรียนไดรบัสทิธิและโอกาสทางการศึกษา     

ข้ันพื้นฐานเทาเทียมกันและสงเสริมการศึกษาตอไปใน
ระดับทีสู่งข้ึน 

๕.๐๐ ปรับปรงุ 

ตัวบงช้ีที่ ๘ ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมสีวนไดเสยี ๒๕.๐๐ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๗๘.๔๑ ดีมาก 

ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง 
๓.๒ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (KPI 

Report System : KRS) และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (Action Plan Report System : ARS)  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มโีดยการติดตามและประเมินผลของกลุมพัฒนาระบบ
บรหิาร(กพร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๓ 
ตารางท่ี ๑๓ แสดงผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 
มิติภายใน (Internal Management) ๔.๔๘๕๗๑ 

มิติภายนอก (External Impacts) ๔.๒๒๑๖๒ 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๘๒๘๓ 

การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 
กลยุทธ คะแนนเฉลี่ย 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทกุประเภท ๔.๒๕๘๐๑ 
กลยุทธที่ ๒ ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึง

ครอบคลมุผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ 

๔.๖๑๗๐๗ 

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔.๔๒๘๕๗ 
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ๔.๕๐๓๙๗ 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๓๕๙๔ 
ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง 

  

๑๓
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สวนท่ี ๓ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐  
ตามที่ไดมีการประชุมรวมองคมนตรี ๓ ทาน กับผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย พลเอก 

สุรยุทธ จุลานนท ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาวพงษ รัตนสวุรรณ ไดนอมนํา
พระราชกระแสรบัสัง่สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เรื่อง การศึกษา มาแจงใหผูบรหิารระดับสูงของกระทรวง 
ศึกษาธิการทราบเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม สพฐ. ๑ อาคาร ๔ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน น้ัน สรปุไดดังน้ี  

พระบรมราโชวาท/ พระกระแสรับสั่ง รัชกาลท่ี ๙   
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕  
“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงน้ันยอมข้ึนอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคน เปน

สําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันน้ีจะเปนเครื่องกําหนดของชาติในวันขางหนา”  
ผูที่เปนครูอาจารยน้ัน ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และทางการสอนเทาน้ันก็หาไม จะตองรูจัก 

อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที ่และในฐานะทีจ่ะ
เปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนน้ันตางกับการอบรม การสอน คือการ
ใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรม เปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอใหทานทั้งหลาย
จงอยาสอนเพียงอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลาวมาแลวดวย   

พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓  

ความรูกับคุณธรรมจะตองเปนเรื่องเดียวกัน  
“ใหมีความวิตกไปวา เด็กช้ันหลังจะหางเหินจากศาสนาเลยกลายเปนคนไมมธีรรมในใจมากข้ึน คน

ที่ไมมีธรรมเปนเครื่องดําเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถารูนอยก็โกงไมใครคลอง ฤาโกงไมสนิท ถารู
มากก็โกงคลองข้ึนแลโกงพิสดารมากข้ึน การที่หัดใหรูอานอักขรวิธี ไมเปนเครื่องฝกหัดใหคนดีแลคนช่ัว เปนแต
ไดวิธีสําหรับจะเรียนความดีความช่ัวไดคลองข้ึน”  
(พระราชหัตถเลขา ลนเกลา ร.๕ พ.ศ. ๒๔๔๑)   

พระราชกระแสรบัสัง่ดานการศึกษา ของรัชกาลที่ ๙  
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๑. นักเรียน  

๑.๑ “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีนํ้าใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง ใชสอน
ใหเด็ก คิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดีๆ เชน สอบไดที่หน่ึงของช้ัน แตตองใหเด็ก 
แขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย. ๕๕)  

๑.๒ “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียนช้ันตน 
ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย. ๕๕)  

๑.๓ “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึน จะไดมีความ
สามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรู และประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค. ๕๕)  

๑.๔ “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรกัครู ครรูักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๕๕)  
๒. คร ู 

๒.๑ “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหน่ึงคือ การขาดครู เพราะจํานวนไมพอ 
และครูยายบอย ดังน้ัน กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็ก ใหไดผลตามที่
ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองต้ังฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริงคือ มีความรัก ความเมตตาตอเด็ก 
ควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถ่ินที่เกิดของตน ไมคิดยาย ไปยายมา” (๑๑ มิ.ย. ๕๕)  

๒.๒ “ตองปรับปรุงครู ครจูะอายุ ๔๐ – ๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง (๖ มิ.ย. ๕๕)  
๒.๓ “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหาร เพื่อใหไดตําแหนง 

และเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบ ไม
ยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
สวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมRีeward” (๕ ก.ค. ๕๕)  

๒.๔ “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรู
ทั้งหมด วิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานน้ัน จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค. ๕๕)  

หนาท่ี   
พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ก. พระเจาอยูหัวทรงยึดมั่นในหนาที ่ 
ข. หนาที่ของพระเจาอยูหัว  

๑. ในฐานะพระเจาแผนดิน ตองดูแลราษฎร  
๒. ในฐานะทรงเปนพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทาํ (วารสารมูลนิธิชัย

พัฒนา, ธ.ค. ๒๕๕๗).   
พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๑๐  
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 
 

๑๕
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“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ดานการศึกษา  
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน  

๑. ทัศนคติที่ถูกตอง  
๒. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มัน่คงเขมแข็ง  
๓. มีอาชีพ – มีงานทํา  

พระราชกระแสของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ดานการศึกษา ในภาพรวม  
๑. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การสรางคนดี  
๒. การศึกษาตองมุงสรางพืน้ฐานใหแกเด็ก ทัศนคติที่ถูกตอง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ- 

มีงานทํา ฯลฯ  
๓. เนนการสรางทัศนคติ (Attitude)  
๔. การศึกษาในภาพรวมทําอยางไรใหเยาวชนมีความสนใจและเขาใจเรือ่งของสถาบันและ 

ประวัติศาสตร 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตร)ี 
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได

กําหนดนโยบายไว ๑๑ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ 
และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติโดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

นโยบายท่ี ๑ การปกปองและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึง

ถือเปนหนาที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบนัน้ีไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงาน
ทั้งหลาย ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย 

นโยบายท่ี ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
โดยเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึงและ

พัฒนามาใชตามแนวทาง กัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สราง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส 
กอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรมการคาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน 

 

๑๖
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๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม การเมือง และ

ความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติการสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ  และการแกไข
ปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ 
การคามนุษยการกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและ อาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและจัดการปญหาอื่น ๆ  ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 
เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 

๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 
สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลอืกปฏิบติัควบคูกบั
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
กอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล ในทองถ่ินหรือเจาหนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวาง ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได 

นโยบายท่ี ๔ การศึกษาและเรยีนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะทีเ่หมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสม
กับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการ ระบบการกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง 

๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามศักยภาพและความพรอม 
โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  
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๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู และทักษะใหมที่สามารถ

ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเช่ือมโยง
กับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอือ้ตอการพฒันาผูเรยีนทัง้ในดานความรูทกัษะ
การใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองดีโดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาคร ูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรยีนการสอน เพือ่เปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเลก็ทรอนิกสเปนตน 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสทิธิภาพ การจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

นโยบายท่ี ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 

๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาทีข่าดแคลน การเช่ือมโยงระหวางการเรยีนรู
กับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถ  ไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

นโยบายท่ี ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะและนํ้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหา   การจัดการขยะเปนลําดับ
แรกสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะ มูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ ขยะมลูฝอยโดยการแปรรปู
เปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการสวนขยะอุตสาหกรรมน้ัน จะวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางข้ึนอยางถูกตองตาม มาตรฐานและใหแยกเปนสดัสวน
จากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะติดเช้ือจะพัฒนาระบบกํากบัติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจาก
การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 

นโยบายท่ี ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ 
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัดยกเลิก หรือ
แกไขกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต 
เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจางการอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากรฐัซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน 
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

ดวยราชกจิจานุเบกษา เมือ่วันศุกรที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงต้ังใหนายธีระเกยีรติ  เจรญิเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการทัง้สองทาน พลเอกสรุเชษฐ  ชัยวงศและหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกลุ ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมสีาระสําคัญ 

๑. นอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค ทานถือเปนพรอนัสงูสดุ 
และมอบเปนนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังน้ี 

๑) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มีใจความสําคัญวา (๑) “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน คือ สงเสริมให นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกตอง (๒) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็งอาทิการสราง บุคลิกและอุปนิสัยที่
ดีงาม (Character Education)” 

๒) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา 

(๑) นักเรียน 
“ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีนํ้าใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง มิใชสอน

ใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หน่ึงของช้ัน แตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)  

“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีให นักเรียนช้ันตน 
ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีเด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)  

“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึนจะไดมีความสามคัคี
รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน”(๕ ก.ค. ๒๕๕๕)  

“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕) 
(๒) ครู  

“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหน่ึงคือการขาดครูเพราะจํานวน ไมพอ
และครูยายบอย ดังน้ัน กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผล ตามที่ตองการ 
จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครูตองต้ังฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูก จิตสํานึกโดยใชปรัชญาของ 
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เศรษฐกจิพอเพียง วิธีการคือ การใหทนุและอบรม กลาวคือ ตองมคีวามรูทาง วิชาการในสาขาทีเ่หมาะสมทีจ่ะสอน 
ตองอบรมวิธีการสอนใหมปีระสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจรงิ คือ มีความรกัความเมตตาตอเด็กควรเปนครูทองที่
เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดทีจ่ะพฒันาทองถ่ินที่เกิดของตน ไมคิดยายไปยายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)  

“ตองปรับปรุงครคูรูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปก็ตองเรียนใหมตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)  
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธเขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได ตําแหนงและ

เงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบไมยุติธรรม 
เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ีการสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดีซึง่สวนมากคือ
มีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕) 

“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน ตองการรูทัง้หมด
วิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานน้ันจะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)  

๒. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา ท่ีจะดําเนินการ ๖ ดาน คือ 

(๑) ความมั่นคง 
(๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) การพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๖) การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

๓. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
๑) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๒) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน 
๓) กระทรวงศึกษาธิการตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ….  
๔) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม 

๔. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังน้ี 

๑) ดานความมั่นคง 
แนวทางหลกั : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
เนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อน โดยใชรูปแบบ 

Active Learning  
 
 
 
 
 
 

๒๐



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
๒) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  
๒.๑) การยกระดับมาตรฐาน พฒันาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

๒.๑.๑) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ข้ันพื้นฐานอยางตอเน่ือง 

๒.๑.๒) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม โดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ  อาทิหลักสตูร ภาษาองักฤษระยะสัน้ 
Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย 

๒.๑.๓) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป ๒๕๖๐ จะดําเนินการ
เปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๓) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
แนวทางหลกั 
๓.๑) การพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

๓.๑.๑) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับช้ันอนุบาล ๑ 

ถึงระดับช้ันอนุบาล ๒ (เด็กอายุ ๔ - ๕ ป) 
๒) หนวยงานอื่น อาทกิระทรวงมหาดไทยรบัผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก (เด็กอายุ ๓ ป)  

๓.๑.๒) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
๑) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็ก เยาวชน และตอยอด

การสรางความดีซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรยีนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
๒) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย” 

๓.๑.๓) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการ 
๑) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 
๒) ปรบัปรงุหลกัสตูร โดยเพิม่ ๓ วิชาซึง่อยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา ภูมิศาสตร ICT และ 

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน ชวยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรฐัอเมรกิา 

๓) เนนกจิกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการ ปรบัปรงุหองสมดุ 
๔) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรยีนปกติและ

กิจกรรมเสริม โดยกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารูเปนกจิกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ รองรบัผลการทดสอบ PISA 
และ STEM Education 

๓.๑.๔) การวัดและประเมินผล  
๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงข้ึน 
๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เปนผูประเมินสําหรับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ  

๓) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดําเนินการในรูป คณะทํางาน
ออกขอสอบ 

 

๒๑
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๓.๒) การผลิต พฒันาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

๓.๒.๑) การสรรหาคร ู
๑) โครงการพัฒนาครูเพือ่พัฒนาทองถ่ิน มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ข้ันพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบ
การสรรหาการบรรจุแตงต้ังการติดตาม พรอมการพัฒนา) 

๒) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนคร ู
๓.๒.๒) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 
๓.๒.๓) การพัฒนาครกูารอบรมครู  

๑) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเช่ือมโยงกบัการไดรับวิทยฐานะ และการไดรับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 

๒) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร ทางการศึกษา 
ไดแกสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันพฒันาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

๔) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา 
แนวทางหลกั : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔.๑) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่ตองการ

ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงต้ังคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
๔.๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ดานสื่อและองคความรูรวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทลัอยางสรางสรรคและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง 

๔.๓) จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทาเทียมใน
การใชสิทธ์ิเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House  

๕) ดานการเสรมิสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
แนวทางหลกั : พัฒนาหลักสตรู กระบวนการเรียนการสอน 
การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางย่ังยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖) ดานการพัฒนาระบบและการบรหิารจัดการ 
แนวทางหลกั : พัฒนาระบบบรหิารจดการ 
๖.๑) เรื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสอดคลองกับยุคปจจุบัน  
๖.๒) ปรับโครงสรางการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ปรบัปรงุภารกจิงาน

ของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางานและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรบัสาํนักงาน
ศึกษาธิการภาคและ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

๒๒
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๕. การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

สูการปฏิบัติ 
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ สอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน 
๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ 
 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ซึ่งสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใน  ๖ ดาน ดังน้ี 
นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง  

๑. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบนัหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  

๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําร ิสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน  

๑.๒ ปลกูฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทจุริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑.๓ เสรมิสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกบัสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 

๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค  
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ

ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พเิศษใหเหมาะสมตามบรบิทของพื้นที ่ 

๓.๑ เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต  
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกจิ  
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน  
๓.๔ เขตพื้นที่ชายแดน  
๓.๕ เขตเศรษฐกจิพิเศษ  
ฯลฯ  

นโยบายท่ี ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  

 
 
 

๒๓
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินและสังคม  

๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา  

๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม

และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน  
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย  
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  
๒.๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทั้งในและนอกหองเรียน  

๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่๒๑  
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร 
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  

๒.๘ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) 
, หลักสูตรระยะสั้น  

๒.๙ สงเสริม สนับสนุนการพฒันาผูเรียนที่มีความตองการจาํเปนพเิศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรปูแบบที่เหมาะสม  

๒.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเน่ืองและเปนรปูธรรม  

๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 

Student Assessment)  
 
 
 
 
 

๒๔
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๓.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ  
๓.๓ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพฒันากระบวนการคิด และการสรางสรรค 
นวัตกรรมเพื่อสรางมลูคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐  

๔. สงเสรมิสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพฒันาการบรหิารจัดการศึกษา  
๔.๒ สงเสรมิการทําวิจัยเพือ่พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมนิผล โดยเนน

ใหมีการวิจัยในช้ันเรียน 
นโยบายท่ี ๓ ดานการสงเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน  

๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors)  

๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
๑.๓ การเรียนรูผานกจิกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบทีเ่ช่ือมโยงกบัการเลือ่นวิทยฐานะ  

๒. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลใหมปีระสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี  
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากาลงั การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การประเมินและการพฒันา  
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

นโยบายท่ี ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  
๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ

นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
๒. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา  

๒.๑ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่
ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน  

๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทัว่ถึง เชน 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ  
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นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ จัดการศึกษาเพือ่เสรมิสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต  
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ

สื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง  ๆในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

นโยบายท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

๑. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ  
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล เพื่อการบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพือ่การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได  
๑.๔ สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบรบิทของพื้นที ่เชน โรงเรยีนที่

ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  

๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
๑.๖ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 

และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ 
๒. สรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการแบบมีสวนรวม  

๒.๑ สงเสรมิการบรหิารจดัการเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยใชพื้นทีเ่ปนฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน  

๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด 
และสํานักงานศึกษาธิการภาค  

๒.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ  

๒.๔ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเน่ือง และย่ังยืน 
๓. สงเสรมิการมสีวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

๓.๑ สงเสรมิ สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สงัคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน การกาํกบัดูแล ตลอดจนการมสีวนรวมรบัผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่
หลากหลาย 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกรในการจัดการศึกษา โดยมี
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และจุดเนน
นโยบาย ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

บนพื้นฐานของความเปนไทย” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก

ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัด

การศึกษา และเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
 

คานิยมหลกัขององคกร (Core Value) 
“ย้ิม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 

 

เปาประสงค (Goals) 
๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรยีนรู

ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และมีความ
รับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมลูสารสนเทศ เพือ่
การบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 

 
 
 

๒๗



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
แนวทางการขับเคลือ่นนโยบายสูการปฏบิัตปิระจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความมั่นคง 
นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
กลยุทธท่ี ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน  

๒. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปช่ันและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๓. เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรยีนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

กลยุทธท่ี ๒ ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม 

๒. เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

 

 

 

 

 

๒๘



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายท่ี ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธท่ี ๑ เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัด

และประเมินผลที่เหมาะสม 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และนําหลกัสตูร
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินและสังคม  

๒. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา 
และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา  

๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ข้ันพื้นฐาน ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินและสังคม 
๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา 
๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมนิผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จติใจ สงัคม และ
สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน  

๒. สงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย  
๓. สงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  
๔. สงเสรมิการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรยีนรูผานกจิกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนน

ทักษะกระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง
ในและนอกหองเรียน  

๕. สงเสรมิใหผูเรียนมทีักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่๒๑  
๖. ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  

๘. สงเสรมิการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) 
, หลักสูตรระยะสั้น  

๒๙



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

๙. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม  

๑๐. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรม  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย ไดแก ช้ันประถม 

ศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒-๖ อานคลอง เขียนคลอง เหมาะสมตามวัย 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกจิกรรมสงเสริมรักการอาน 
๔. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 

ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ต้ังแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 
และมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

๕. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต รอยละ 
๕๐ ข้ึนไปในแตละกลุมสาระ มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระหลกั
เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

๖. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรยีนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

๘. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
๙. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 

หองสมุดและแหลงเรียนรู 

๑๐. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย ๑ หลักสูตร 
๑๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทีม่ีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ

พิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

กลยุทธท่ี ๓ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 

Student Assessment)  
๒. สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ  
๓. สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค 

 
 
 
 

๓๐
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นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 

Student Assessment) สูงข้ึน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสงเสริมการพฒันาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

มีนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ 
กลยุทธท่ี ๔ สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจยัไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสรมิการทําวิจัยเพื่อพฒันาการบรหิารจัดการศึกษา  
๒. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนให

มีการวิจัยในช้ันเรียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๘๐ ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 
นโยบายท่ี ๓ ดานการสงเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบ

ที่หลากหลาย  
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมคุีณภาพทัง้ระบบเช่ือมโยง
กับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
การพัฒนาครูทั้งระบบที่เช่ือมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัย 
๒. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจัดการเรียนรูอยางมคุีณภาพ ใน

รูปแบบที่หลากหลาย 
กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลใหมปีระสทิธิภาพ โดยเช่ือมโยงกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การกําหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

๓๑
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงต้ังตรงความตองการ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี ๑ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค  

๒. สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรบัโอกาสในการเขารับบรกิารทางการศึกษา 

อยางทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. รอยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบรกิาร         

ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสรมิความประพฤตินักเรียน 
๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 
๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

กลยุทธท่ี ๒ ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา  
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กดอยโอกาส ทีไ่มอยูใน
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน  

๒. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน การพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง  
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

๒. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการ
เรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๓. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม  จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมหีลักสูตรกระบวนการเรยีนรู การสรางเสรมิคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกบัภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย ๑ เครือขายข้ึนไป 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการพฒันาระบบและการบริหารจัดการ 
นโยบายท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพื่อการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  

๒. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได  
๔. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที ่เชน โรงเรียนที่ประสบ

ปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  

๕. สงเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
๖. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพื่อการบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ  

มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
 

๓๓
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๕. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและ

บุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ 
กลยุทธท่ี ๒ สรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Base Management : ABM) และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา  

๒. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สานักงานศึกษาธิการภาค  

๓. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ  

๔. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเน่ือง และย่ังยืน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางนอย ๑ เครือขายข้ึนไป 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสรมิ สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากบัดูแล ตลอดจนการมสีวนรวมรบัผิดชอบในการพฒันาคุณภาพ
ผูเรียน  

๒. ประสานสถาบันหรอืหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลอืกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับสงเสริมสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน 
ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลกับสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔



  
 

   

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 

จุดเนนนโยบายของสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอางทอง 
๑. จุดเนนดานผูเรียน 

๑.๑ ผูเรียนมสีมรรถนะสําคัญตรงตามมาตรฐาน ดังน้ี 
๑.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา  ที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข 
๑.๑.๒ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได 
๑.๑.๓ ผูเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไปทุกคนอานคลอง เขียนคลองเหมาะสมตามวัย 
๑.๑.๔ ผูเรียนทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ และภาษา

เพื่อการสื่อสาร 
๑.๑.๕ ผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ มผีลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National 

Test : NT) ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ต้ังแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่
ผานมา และมผีลสมัฤทธ์ิเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

๑.๑.๖ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมาและ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระหลักเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓ 

๑.๑.๗ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต 

๑.๑.๘ ผูเรยีนไดรบัการวัดและประเมนิผลทีห่ลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล 
๑.๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด 
๑.๓ ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปน

รายบุคคล ไดแก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
สถานประกอบการ และศูนยการเรียน และผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรบัการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล

และสถานศึกษา 
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ที่ใช

ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ที่ทันสมัย 
๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือจากภาค
สวนอื่นๆ 
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๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ

และภาคสวนตางๆ จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
๒.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ 
๒.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกจิกรรมลูกเสอื เนตรนารีและยุวกาชาด 
๒.๘ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 
๒.๙ องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน ครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน 
๓. จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มุงเนนการมีสวนรวม ความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

๓.๒ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

๓.๓ สถานศึกษาขนาดเล็กทกุแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกัน

วางแผนพัฒนาการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM) 
๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
๓.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ 

สวัสดิภาพและความปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
๓.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคล

และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ 
๓.๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาใหผูมี

สวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสรมิการระดมทรพัยากรมาใชในการจดั
การศึกษา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทกุภาคสวน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

๓๖



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ เต็มตามศักยภาพ 
 ๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
 ๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มุงเนนการบรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล การทํางานแบบบรูณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บรหิารแบบมีสวนรวมจากทกุภาคสวน 

และมีความรับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เปาประสงค 

ดานผูเรียน 

 ๑. มีสมรรถนะสําคัญ  
ตรงตามมาตรฐาน 

 ๒.มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามคานิยมหลักของ 
คนไทย ๑๒ ประการ 
รวมทั้งมีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด 

 ๓.มคีวามตองการ
พิเศษไดรับการ
สงเสริม สนับสนนุ
และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเปน
รายบุคคล 

“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มุงจัดการศกึษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย” 

“ยิ้ม  ไหว  ใหเกียรติกัน  ทีมงานดี  วจีไพเราะ” 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ดานครูและบคุลากรทางการศกึษา 

 ๑.ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคลและสถานศึกษา 
 ๒. ไดรับการพัฒนาวิธกีารจดัการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิดรวมทั้งการวัด

และประเมินผลการเรียนรู 
 ๓.สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัย 
 ๔.ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมติรจาก สพท. ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา  

ผูบริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนหรือจากภาคสวนอื่น  ๆ
 ๕.สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของและภาคสวนตางๆ 

จนเกดิเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community : PLC) 

 ๖.มีจติวญิญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีขวญักําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏบิัติงานเชิงประจักษ 

 ๗.จดักจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
 ๘.ผูบริหารสถานศกึษาสามารถบริหารงานทกุดานอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล 
 ๙.องคกร องคคณะบคุคลและผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน 

ครูและบคุลากรทางการศกึษาใหสอดคลองกบัความตองการของโรงเรียนและ
ชุมชน 

ดานการบริหารจดัการ 

 ๑.สพท.และสถานศึกษาทุกแหง บริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล มุงเนนการมีสวนรวม ความ
โปรงใส และมีความรับผดิชอบตอผลการดําเนินงาน 

 ๒.สถานศกึษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ 
ตดิตามและประเมินผล 

 ๓.สถานศกึษาขนาดเลก็ทุกแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคณุภาพการจดัการศกึษา 
 ๔.สพท.และสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจดัการศึกษารวมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาโดย

ใชพ้ืนที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM) 
 ๕.สพท.บริหารจดัการอยางมีคณุภาพ โดยใชมาตรฐานสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
 ๖.สพท.และสถานศกึษา พัฒนาคณุภาพการศกึษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดภิาพ และความปลอดภัย

ใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที ่
 ๗.สพท.และสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘.สพท.และสถานศึกษา ยกยองเชดิชูเกียรติหนวยงาน องคคณะบคุคลและบคุลากรทางการศกึษาที่มีผลงาน

ดีเดนเปนทีป่ระจกัษ 
 ๙.สพท.และสถานศกึษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจดัการศกึษาใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทกุภาคสวน

เขามามีสวนรวมในการจดัการศกึษา สงเสริมการระดมทรัพยากรมาใชในการจดัการศกึษา รับฟงความ
คดิเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

จุดเนน 

คานิยมหลัก 
ขององคกร 

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

  
สวนท่ี ๔ 

รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดกําหนดแนวทางการพฒันาการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มสีาระสําคัญ ดังน้ี 
 

๑. แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๑ ดานความมั่นคง 

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

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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 และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขดีความสามารถใน

การแขงขัน 
  



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ เสริมสรางความเขมแข็งในการพฒันาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรบัหลักสูตร 

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
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 
๑๐ สรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ๗๖,๖๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

นายโสรส มั่นดี 
๑๑ นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัด สพป.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 
ช้ัน ป.๓ และ O-NET ของนักเรียนช้ัน ป.๖ และ
ช้ัน ม.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 

  

๓๙



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๒๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวย

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)* 
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนดอกแกว 

นายพงษศักด์ิ ทองศักด์ิ 
๒๒ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ

นักเรียนกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง* 
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง 

นายธีรวุธ จิระโภคิน 
๒๓ แกปญหาการอานไมออกเขียนไมได* ๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนสามโก 

นางสารี่ คงออน 
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
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

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 

  

๔๐



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
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 

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 โดยเช่ือมโยงกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

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

๔๐ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน* 

๑๙๒,๐๕๐ กลุมบรหิารงานบุคคล 
น.ส.นาถอนงค ออนจิตร 

๔๑ การคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวปฏิบติัหนาที่ธุรการ
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 
 

 

 

๔๑



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

๔๖ การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

๔๓,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

นายปรีชา แสงไข 

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

นายโสรส มั่นดี 

ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

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 ระบบหลกัเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๗๕,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
นายณรงค สังขสอาด 

๔๒



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
๕๘ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

อยางย่ังยืน 
๓๔,๐๕๐ กลุมนโยบายและแผน 

นางวิภา สาธิตะกร 
กลยุทธ สพฐ. ท่ี ๒ สรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

๕๙ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการบรหิารการศึกษา 

๕๐๐,๐๐๐ กลุมนโยบายและแผน 
น.ส.ปราณี อยูสุข 

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 มั่นดี 

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  
 
 
 
 
 
 

๔๓



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

  
สวนท่ี ๕ 

ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กําหนดใหหนวยงานในสังกดัดําเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ 
๑. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/งาน/โครงการ 

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผน/งาน/โครงการของผูรับผิดชอบ 
ซึ่งกําหนดใหมีการรายงาน ดังน้ี 

๑.๑ การรายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในแตละ
ยุทธศาสตรของแผนฯ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยใหมีการรายงานตามแผนงานโครงการ
โดยรายงานการดําเนินงานเปนรายไตรมาส และใหรายงานตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
  ไตรมาสที่ ๓ ผลการดําเนินงานเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ไตรมาสที่ ๔ ผลการดําเนินงานเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 
        รายงานภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวช้ีวัดทีก่าํหนดในแผนปฏิบติัการ
ประจําป เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
  ๑.๒.๑ กําหนดตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของแผน 
  ๑.๒.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

- เก็บรวบรวมขอมลูจากแบบประเมินที่จัดทําข้ึน เพือ่เกบ็ขอมูลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
- รวบรวมขอมูลจากการายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน 

  ๑.๒.๓ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย 
๑ แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานประชุม

ช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕ พ.ย.๖๐ มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ขับเคลื่อน 

๒ ประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนฯ ๒๐ พ.ย.๖๐ ไดรับทราบกรอบ/ แนวทาง 
๓ แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน    

กลุมภารกิจ/กลุมโรงเรียนจัดทําแผนฯ 
๑๖ พ.ย.๖๐ มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ขับเคลื่อน 
๔ ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนฯ ๒๒-๒๔ พ.ย.๖๐ ไดรับทราบกรอบ/ แนวทาง 
๕ คณะกรรมการ/คณะทํางาน กลุมภารกิจ/

กลุมโรงเรียน จัดทําโครงการ 
พ.ย.-ธ.ค.๖๐ มีโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/

จุดเนน 
๖ คณะกรรมการ/คณะทํางาน กลุมภารกิจ/

กลุมโรงเรียน สงโครงการใหกลุมนโยบาย
และแผน 

๑๙ ธ.ค.๖๐ ไดโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/
จุดเนน 

๗ ฝายเลขานุการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ
ของคณะกรรมการ/คณะทํางานกลุมภารกิจ/
กลุมโรงเรียน 

ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑ มีโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/
จุดเนน 

๘ เสนอแผนฯ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทองใหความเห็นชอบ 

ก.พ.๖๑ คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ
แผนฯ 

๙ อนุมัติแผนฯ แจงคณะกรรมการผูรบัผิดชอบ
ดําเนินการบรหิารจัดการตามแผนฯ 

ก.พ.๖๑ สพป.อางทอง สงแผนฯ ให สพฐ. 

๑๐ ฝายเลขานุการจัดทําเอกสารแผนฯ ก.พ.๖๑ ไดเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ ติดตาม/รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายงานผล                 
การดําเนินงาน            

ตามไตรมาส รอบ ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 

การบรหิารงบประมาณ สพป.อางทอง 
คํานึงถึงความคุมคาคุมทุนประหยัด
และเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด
สอดคลองกบักลยุทธและจุดเนน 

 
 
 

 

๔๕



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
- แบบประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที ่๓๕๔/๒๕๖๐  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที ่๓๕๗/๒๕๖๐  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบติัการ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

คําชี้แจง แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการฉบับน้ี เปนแบบติดตามและประเมินผลโครงการ โปรด
กรอกขอมูลใหครบทุกขอ ผลการรายงานจะนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทํารายงานการจัดการศึกษา
และนําไปใชในการวางแผนการทํางานในปตอไป  

 

๑. โครงการ ........................................................................................................................................................ 

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ ..................................................................................................................................... 

๓. สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ .......... นโยบาย สพฐ. ที่ .......... กลยุทธ สพฐ. ที่ ............ 

๔. วัตถุประสงคโครงการ  
๔.๑ .............................................................................................................................................................. 
๔.๒ .............................................................................................................................................................. 
๔.๓ .............................................................................................................................................................. 
๔.๔ .............................................................................................................................................................. 

๕. เปาหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ .............................................................................................................................................................. 
๕.๒ .............................................................................................................................................................. 
เชิงคุณภาพ 
๕.๑ .............................................................................................................................................................. 
๕.๒ .............................................................................................................................................................. 

๖. วัตถุประสงคโครงการ  
๖.๑ .............................................................................................................................................................. 

(   ) ยังไมไดดําเนินการ          (   ) กําลังดําเนินการ          (   ) ดําเนินการแลว 
๖.๒ .............................................................................................................................................................. 

(   ) ยังไมไดดําเนินการ          (   ) กําลังดําเนินการ          (   ) ดําเนินการแลว 
๖.๓ .............................................................................................................................................................. 

(   ) ยังไมไดดําเนินการ          (   ) กําลังดําเนินการ          (   ) ดําเนินการแลว 
ฯลฯ 

๗. งบประมาณโครงการ ........................ บาท เบิกจายแลว ........................ บาท คงเหลือ ..................... บาท  
 
 
 
 

๔๗



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
๘. ผลการดําเนินโครงการ (อยางละเอียด) 

๘.๑ .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 

๘.๒ .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 

๘.๓ .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 

๘.๔ (   ) บรรลุวัตถุประสงค                      (   ) ไมบรรลวัุตถุประสงค 

๙. ปญหา / อุปสรรค 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๑๐. แนวทางแกไข 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๑๑. แนวทางการพฒันาในปตอไป 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
กลุมนโยบายและแผน ขอขอบคุณทุกทานที่มสีวนรวม 

ในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.อางทอง ของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ที่  ๓๕๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
.................................................. 

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษารวมถึงเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลือ่น
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกดั โดยได
กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ณ หองประชุมสานฝน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานประชุมชี้แจงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ ดังน้ี 

๑.๑ นายสมปอง  คงออน รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง   ประธานกรรมการ 
    รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อางทอง  
๑.๒ นายนพปฎล  บุญพงษ รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายสมชยั  ปานผาสุข รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง   กรรมการ 

๑.๔ นายสมเกียรติ  แกวมณี  รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๕ นายโสรส  มั่นดี   ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
๑.๖ นางชลธิชา  พงศศร ี  ผอ.กลุมบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย กรรมการ 
๑.๗ นางมานพ  มณีโชติ  รก.ผอ.กลุมอํานวยการ   กรรมการ 
๑.๘ นายณนพพล  เสนาะดนตร ี ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๑.๙ นางนิทรา  อุนทรพัย  ผอ.กลุมบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๑๐ นางจันทรา  จันทพันแจง ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๑.๑๑ นางจารุณี  ปานแดง  ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๑๒ นายเสนาะ  อําไพ  ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๑๓ นายปรีชา  แสงไข  ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๑๔ นายณรงค  สังขสอาด  ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๑๕ นายไตรรงค  เฉวียงหงส  ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๑๖ นางประทีปโชติ  มากสินธุ ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 

/๑๗. นางสาวจรีาภรณ... 
 
 
 

๔๙



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
-๒- 

 
๑.๑๗ นางสาวจรีาภรณ  รอดเช้ือ ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๑๘ นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๙ นางไพฑูรย  จิตใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
๑.๒๐ นางสาวอารีย  บุญเสริม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
๑.๒๑ นางเครือมาศ  เจียรนัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
๑.๒๒ นางสมคิด  ชีระภากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
๑.๒๓ นางวิภา  สาธิตะกร  รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน  กรรมการ 

และเลขานุการ 
๑.๒๔ นางสาวปราณี  อยูสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 
๑.๒๕ นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงการพจิารณางาน/โครงการและ

วงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  ใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ไดรบั ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมปีระสทิธิภาพ 

ใหคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรบัแตงต้ัง  รวมกันปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
กําลังความสามารถ ใหบังเกิดผลดี  บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป   
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

(นายสมปอง  คงออน) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ที่  ๓๕๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบติัการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
.................................................. 

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
การศึกษารวมถึงเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด โดยไดกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบติัการ
แบบมีสวนรวม ณ อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท อําเภอเขาคอ จังหวัดเพขรบูรณ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการอํานวยการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพิจารณารางแผนงาน/โครงการ สาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  ประกอบดวย 
๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง   ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายนพปฎล  บุญพงษ รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายสมชยั  ปานผาสุข รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง   กรรมการ 

๑.๔ นายสมเกียรติ  แกวมณี  รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  กรรมการ 
๑.๕ นายโสรส  มั่นดี   ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
๑.๖ นางชลธิชา  พงศศร ี  ผอ.กลุมบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย กรรมการ 
๑.๗ นางมานพ  มณีโชติ  รก.ผอ.กลุมอํานวยการ   กรรมการ 
๑.๘ นายณนพพล  เสนาะดนตร ี ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๑.๙ นางนิทรา  อุนทรพัย  ผอ.กลุมบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๑๐ นางจันทรา  จันทพันแจง ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๑.๑๑ นางวิภา  สาธิตะกร  รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน  กรรมการ 

และเลขานุการ 
๑.๑๒ นางสาวปราณี  อยูสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 
๑.๑๓ นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 
/มีหนาที่... 

 

๕๑



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

-๒- 
 

มีหนาท่ี  อํานวยการใหคําปรึกษาและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงการพิจารณางาน/โครงการและวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  ใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ใหบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมาย อยางมปีระสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจัดทํารางแผนงาน/ งาน/ โครงการ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบดวย 
๒.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง   ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายนพปฎล  บุญพงษ รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายสมชยั  ปานผาสุข รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง   กรรมการ 

๒.๔ นายสมเกียรติ  แกวมณี  รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง  กรรมการ 
๒.๕ นายโสรส  มั่นดี   ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
๒.๖ นายณนพพล  เสนาะดนตร ี ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๒.๗ นางชลธิชา  พงศศร ี  ผอ.กลุมบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย กรรมการ 
๒.๘ นางมานพ  มณีโชติ  รก.ผอ.กลุมอํานวยการ   กรรมการ 
๒.๙ นางนิทรา  อุนทรพัย  ผอ.กลุมบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
๒.๑๐ นางจันทรา  จันทพันแจง ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๒.๑๑ นายปรีชา  แสงไข  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๒ นางจารุณี  ปานแดง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๓ นายเสนาะ  อําไพ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๔ นางประทีปโชติ  มากสินธุ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๕ นายณรงค  สังขสอาด  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๖ นายไตรรงค  เฉวียงหงส   ศึกษานิเทศกชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวจรีาภรณ  รอดเช้ือ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๘ นายศราวุธ  ดีชัย  ประธานกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา กรรมการ 
๒.๑๙ นายกิตติ  ตองประสงค  ประธานกลุมโรงเรียนเมืองทองสมัพันธ กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวกาญจนา  ใจยืน  รองประธานกลุมโรงเรียนเกษไชโย  กรรมการ 
๒.๒๑ นายอลงกต  แกนคีร ี  ประธานกลุมโรงเรียนไชโยบรูพา  กรรมการ 
๒.๒๒ นายวีระชาติ  มาลัย  ประธานกลุมโรงเรียนพระตําหนัก  กรรมการ 
๒.๒๓ นายเจริญศักด์ิ  กระแสร  ประธานกลุมโรงเรียนจินดามณี  กรรมการ 
๒.๒๔ นายสุรพงษ  แกวภักดี  ประธานกลุมโรงเรียนขุนอินท  กรรมการ 
๒.๒๕ นายเทพ  ไทยธานี  ประธานกลุมโรงเรียนปาโมก  กรรมการ 
๒.๒๖ นายสมชาย  วีระวรรณ  รองประธานกลุมโรงเรียนดอกแกว  กรรมการ 

/๒.๒๗ นายภาณุพงศ... 
 
 
 

๕๒



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
-๓- 

 
๒.๒๗ นายภาณุพงศ  ธูปประสม ประธานกลุมโรงเรียนพฒันมิตร  กรรมการ 
๒.๒๘ นายธีรวุธ  จิระโภคิน  ประธานกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง กรรมการ 
๒.๒๙ นายสามารถ  คงสุข  ประธานกลุมโรงเรียนแสวงหาพฒันา กรรมการ 
๒.๓๐ นายบุญย่ิง  เช้ือนิล  ประธานกลุมโรงเรียนบานนายแทน กรรมการ 
๒.๓๑ นายวิสุทธ์ิ  โตปติ  ประธานกลุมโรงเรียนสามโก  กรรมการ 
๒.๓๒ นายฉลอง  อําพันเรือง  ประธานเครือขายปฐมวัย   กรรมการ 
๒.๓๓ นายจําเนียร  แจมอําพร  ประธานเครือขายมัธยมศึกษาตอนตน กรรมการ 
๒.๓๔ นางสุวัณนา  ทัดเทียม  ผูแทนภาคประชาชน/ผูปกครอง  กรรมการ 
๒.๓๕ นายเสกสรรค  อรรถยานันท ผูแทนภาคประชาชน/ผูปกครอง  กรรมการ 
๒.๓๖ นายปกรณ  กันอุปทว  ผูแทนภาคประชาชน/ผูปกครอง  กรรมการ 
๒.๓๗ นางสารี่  คงออน  ผูแทนคณะกรรมการ กตปน.  กรรมการ 
๒.๓๘ นางสาวกรวิภา  แสงนาค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  กรรมการ 
๒.๓๙ นางธัญญารัตน  จันทรแกว นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔๐ นางสายสุนีย  ควรมิตร  นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๒.๔๑ นางอรจิรา  พุมพฤกษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔๒ นางธมกร  ธรณภวัต  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 
๒.๔๓ นายวสันต  บุญบาง  ชางสีช้ัน ๔    กรรมการ 
๒.๔๔ นางสาวอารีย  บุญเสริม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
๒.๔๕ นางไพฑูรย  จิตใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
๒.๔๖ นางเครือมาศ  เจียรนัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
๒.๔๗ นางสมคิด  ชีระภากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
๒.๔๘ นางวิภา  สาธิตะกร  รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน  กรรมการ 

และเลขานุการ 
๒.๔๙ นางสาวปราณี  อยูสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 
๒.๕๐ นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี วิเคราะหและจัดทํารางแผนงาน/ งาน/ โครงการ ทัง้ในสวนงบพัฒนาการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมถึง
กลยุทธและจุดเนนของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทองใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบที่กําหนดจัดสงใหฝายเลขานุการ จัดทําเปนแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

/๓. คณะทํางาน... 
 
 

๕๓



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
-๔- 

 
๓. คณะทํางานจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๑  ประกอบดวย 
๓.๑ นางวิภา  สาธิตะกร  รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน  หัวหนาคณะทํางาน 
๓.๒ นางสาวอารีย  บุญเสริม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน 
๓.๓ นางไพฑูรย  จิตใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน 
๓.๔ นางเครือมาศ  เจียรนัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน 
๓.๕ นางสมคิด  ชีระภากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
๓.๖ นางสาวปราณี  อยูสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  คณะทํางาน 

และเลขานุการ 
๓.๗ นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  คณะทํางาน 

และผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดพิมพเอกสาร  อัดสําเนา  จัดทํารูปเลมเอกสารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ใหคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรบัแตงต้ัง รวมกันปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลงั
ความสามารถ ใหบงัเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป   
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

(นายนพปฎล  บุญพงษ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕๔



 

  
 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 
 

คณะทํางานจัดทําเอกสารแผนปฏบิตัิการประจําป  
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ท่ีปรึกษา 
 นายมโน  ชุนดี   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

นายสมปอง  คงออน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 นายนพปฎล  บุญพงษ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 นายสมชัย  ปานผาสุข  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 นายสมเกียรติ  แกวมณี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 
คณะทํางาน 

นางวิภา  สาธิตะกร  รักษาการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางสาวปราณี  อยูสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 
นางสาวอารีย  บุญเสริม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางเครือมาศ  เจียรนัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางไพฑูรย  จิตใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสมคิด  ชีระภากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางกมลวรรณ  ย่ีสุนศร ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๕


