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ก

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ สําหรับใชเปนกรอบการบริหารจัดการศึกษาหนวยงานในสังกัด โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับทิศทาง
การดําเนินงาน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค นโยบาย ยุทธศาสตร โครงการ
และกิจกรรม ซึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดยึดนโยบาย ยุทธศาสตร กระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี ประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมดําเนินการทัง้ ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดระดมแนวความคิดและตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการใหมีความ เหมาะสม
สอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งโครงการเหลานี้จะชวยผลักดันใหการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง บรรลุเปาหมายที่กําหนด และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะมี
ประโยชนตอการดําเนินงาน การกํากับติดตามของผูเกี่ยวของใหเปนไปอยางมีระบบ กอใหเกิดประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
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สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ สถานที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตั้งอยูบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง ถนนเทศบาล ๔
ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง มีพื้นทีร่ บั ผิดชอบ ๗ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก และอําเภอแสวงหา
๑.๒ พื้นที่รบั ผิดชอบและอาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชางจังหวัดสิงหบุรี
ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

จั ง หวั ด สิ งห์ บุ รี

แสวงหา
จั ง หวั ด ลพ บุ รี

โพธิ ทอง

จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี

สามโก้

ไชโย
เมือ ง

วิเ ศษชัย ชาญ
N
w


s

ป่ า โมก
E

จั ง หวั ด พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา

พื นที ทั งหมดประมาณ
968.372 ตารางกิ โ ลเมตร
หรื อ 605,232.5 ไร่
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๒

๒. ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓ มาตรา ๓๗ ในแตละเขตพืน้ ที่
การศึกษาใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ ที่
การศึกษาประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตนทั้งนี้ตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงมาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับ
สถานศึกษา
๓. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดอํานาจหนาทีข่ องสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาดังนี้
๑. จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
๒. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับตรวจสอบติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
รวมทั้งบุคคลและองคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓
๙. ดําเนินงานและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๐.ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
๑๑.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒.ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ขอ๓ และขอ ๔ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและ
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปลี่ยนมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบงสวนราชการตามการโครงสรางบริหารงานโดยองคคณะบุคคล
ประกอบดวย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง (กศจ.)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ (กตปน.)

ผูอํานวยการ
สพป.อางทอง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง (อกศจ.)
หนวยตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ
สพป.อางทอง
กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนโยบายและแผน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

กลุมบริหารงานการเงินฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด
กลุมโรงเรียน
กลุมเครือขาย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๗ อําเภอ โดย
กําหนดโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงออกเปนกลุมโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุมโรงเรียนและ ๓ กลุมเครือขายดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กลุมโรงเรียน 14 กลุม กลุมเครือขาย 3 กลุม
กลุมเมืองทองสัมพันธ(๑๒ โรงเรียน)

เครือขายกลุมปฐมวัย

กลุมศูนยเจาพระยา(๑๐ โรงเรียน)

เครือขายกลุมประถมศึกษา

กลุมไชโยบูรพา(๙ โรงเรียน)

เครือขายกลุมมัธยมศึกษาตอนตน

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

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

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕
ตารางที่ ๑ แสดงเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
อําเภอ

พื้นที(่ ตร.กม.)

จํานวน

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

หมูบาน
๘๑
๕๑
๔๗
๑๑๐
๑๒๖
๓๗
๖๑
๕๑๓

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

อบต.
๘
๓
๖
๙
๙
๒
๖
๔๓

แผนที่เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๖
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนประชากรในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จํานวนประชากรแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
อําเภอเมืองอางทอง
๒๖,๙๘๑
๒๙,๕๗๗
อําเภอไชโย
๑๐,๙๙๐
๑๑,๙๐๕
อําเภอปาโมก
๑๓,๖๔๖
๑๔,๗๙๒
อําเภอโพธิ์ทอง
๒๕,๗๐๑
๒๘,๑๔๐
อําเภอวิเศษชัยชาญ
๓๑,๙๐๒
๓๔,๕๘๖
อําเภอสามโก
๙,๒๐๘
๑๐,๑๑๘
อําเภอแสวงหา
๑๖,๙๘๕
๑๗,๘๗๓
รวม
๑๓๕,๔๑๓
๑๔๖,๙๙๑
ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ )
อําเภอ/เทศบาล

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

๓.๒ ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๔๔๐ คน นักเรียน ๒๐,๗๘๓ คน ดังรายละเอียดตาราง
ที่ ๓-๗
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนและอําเภอ

๑๖
๔
๑

๑๐
๓
๒

๗
๒
๑

๒๓
๖
๓

แสวงหา

๖๔.๘๓
๒๓.๔๕
๘.๒๗
๑.๓๘
๐.๖๙
๐.๖๙
๐.๖๙
๑๐๐

สามโก

โพธิ์ทอง

๙๔
๓๔
๑๒
๒
๑
๑
๑
๑๔๕

วิเศษชัยชาญ

คิดเปน
รอยละ

ปาโมก

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

จํานวน
รวม

ไชโย

ขนาดโรงเรียน

เมืองอางทอง

อําเภอ

๒๓
๙
๒

๗
๒
๑

๘
๘
๒
๒

๑๐

๒๐

๑
๑
๑
๒๒

๑๕

๑๐

๓๓

๓๕

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗
ตารางที่ ๔ แสดงอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน จําแนกตามระดับชั้นและอําเภอ
ระดับชั้น
ประถมศึกษา

๑๗๘
๙๐
๕๙
๒๐๘
๒๓๓
๖๐
๑๒๐
๙๔๘

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

หองเรียน : นักเรียน

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

หองเรียน

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

นักเรียน

หองเรียน : นักเรียน

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

หองเรียน

เมืองอางทอง
ไชโย
ปาโมก
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชาญ
สามโก
แสวงหา
รวมเฉลี่ย

นักเรียน

นักเรียน

หองเรียน

อําเภอ

มัธยมศึกษาตอนตน

หองเรียน : นักเรียน

กอนประถมศึกษา

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

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

ผอ.สพป.

-

รอง ผอ.
สพป.

๑
๓
๔

ศึกษานิเทศก

๑
๖
๑
๘

ผอ.รร.

๑๗
๑๐๓
๑
๑๒๑

รอง
ผอ.รร.

๔
๔

ครู

รวม

๑๓๕
๒๐๑
๑๒๒
๕๑๙
๑
๙๗๘

๑๓๕
๒๐๑
๑๔๐
๖๓๓
๖
๑,๑๑๕

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘
ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา

๘
๙
๔
๑๒
๑๖
๕
๑๐
๖๔
๑๕๕

ลูกจางประจํา

๖
๓
๑
๗
๗
๔
๑
๒๙

ธุรการโรงเรียน

๕
๔
๔
๙
๖
๓
๖
๓๗

นักการฯ

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

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

๒๐
๑๔
๗
๒๘
๒๙
๑๐
๑๗
๑๒๕

อัตราจาง

รวม

ครูผูสอน

เมือง
ไชโย
ปาโมก
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชาญ
สามโก
แสวงหา

ผูบริหาร

อําเภอ

พนักงานราชการ

ครู

จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา
อัตราจาง
รวมทั้งสิ้น

๙
๗
๔
๑๔
๑๖
๔
๘
๖๒

๑๐
๙
๕
๑๘
๑๕
๒
๗
๖๖
๖๖

๒๗๑
๑๓๒
๙๐
๒๗๙
๓๑๕
๙๖
๒๐๒
๑,๓๘๕
๑,๓๘๕

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

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

รวม

ต่ํากวา
ป.ตรี

ป. ป.
ตรี โท

๔
๑๑
๗
๘
๖

๓
๑
๑

๘
๓
๔
๔

ป.
เอก

รวม
ทั้งสิ้น

๑
๓
๔
๑

๓
-

๔
๑๑
๗
๘
๖

-

๗

-

๗

-

๖

๑

-

๗

๘
๑๒

๓
๑
๓๗

๖

๑๑
๑
๕๕

๑
๖

๒
๒๗

๗
๑
๑๘

๑
๔

๑๑
๑
๕๕

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

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

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

ความ
สามารถ

ปการศึกษา ๒๕๕๙

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

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

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

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑๐
ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘–
๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
ปการศึกษา ๒๕๕๘
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวมเฉลี่ย

ปการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

๔๘.๓๙
๔๗.๖๔
๓๖.๖๑
๔๑.๗๖
๔๑.๕๕
๔๓.๑๙

๔๙.๑๗
๔๘.๓๒
๓๘.๑๗
๔๒.๙๙
๔๑.๘๖
๔๔.๑๐

๕๒.๙๘
๔๖.๖๘
๓๔๕๙
๔๐.๔๗
๔๑.๒๒
๔๓.๑๙

๕๑.๘๘
๔๕.๐๘
๓๑.๑๑
๓๘.๗๖
๔๐.๒๗
๔๑.๔๒

๕๒.๖๙
๔๕.๓๖
๓๒.๐๑
๔๐.๑๘
๔๑.๑๐
๔๒.๒๗

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

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

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

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

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

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑๑

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

รายการ

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

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เงินอุดหนุน
๑,๘๘๙,๒๙๒

รายจายอื่น -

งบบุคลากร
๗,๐๑๑,๗๒๐

งบลงทุน
๔๒,๑๑๙,๘๐๐

งบดําเนินงาน

๒๗,๗๖๖,๘๗๙
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

งบลงทุน
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๑๒

๓. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓.๑ ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๗) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และจัดการของสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ตามมาตรฐานสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา (พ.ศ. ๒๕๕๗)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการติดตามและประเมินผลของสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนที่ไดรับ

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

๒๗.๙๑
๔๑.๗๒
๕๒.๑๕
-

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
-

๔๕.๗๐

ดีเยี่ยม

๒๘.๕๐
๓๗.๕๐
๓๗.๕๐
๓๗.๕๐
๓๐.๐๐
๒๒.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
พอใช

๒๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ปรับปรุง
ปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑๓
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนที่ไดรับ

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
๒๐.๐๐
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวบงชี้ที่ ๖ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
๕.๐๐
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประชากรวัยเรียนไดรบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
๕.๐๐
ปรับปรุง
ขั้นพื้นฐานเทาเทียมกันและสงเสริมการศึกษาตอไปใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ ๘ ความพึงพอใจของผูร ับบริการและผูมสี วนไดเสีย
๒๕.๐๐
ดีเยี่ยม
คะแนนรวม
๗๘.๔๑
ดีมาก
ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง
๓.๒ ผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (KPI
Report System : KRS) และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (Action Plan Report System : ARS)
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโดยการติดตามและประเมินผลของกลุม พัฒนาระบบ
บริหาร(กพร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการ (KRS)
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ย
มิติภายใน (Internal Management)
๔.๔๘๕๗๑
มิติภายนอก (External Impacts)
๔.๒๒๑๖๒
คะแนนเฉลี่ยรวม
๔.๒๘๒๘๓
การปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัตริ าชการ (ARS)
กลยุทธ
คะแนนเฉลี่ย
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ รียนทุกระดับทุกประเภท
๔.๒๕๘๐๑
กลยุทธที่ ๒ ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
๔.๖๑๗๐๗
ครอบคลุมผูเ รียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๔๒๘๕๗
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔.๕๐๓๙๗
คะแนนเฉลี่ยรวม
๔.๔๓๕๙๔
ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง
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สวนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ตามที่ไดมีการประชุมรวมองคมนตรี ๓ ทาน กับผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย พลเอก
สุรยุทธ จุลานนท ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ไดนอมนํา
พระราชกระแสรับสัง่ สมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เรื่อง การศึกษา มาแจงใหผบู ริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการทราบเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม สพฐ. ๑ อาคาร ๔
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น สรุปไดดังนี้
พระบรมราโชวาท/ พระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ ๙
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕
“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคน เปน
สําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเปนเครื่องกําหนดของชาติในวันขางหนา”
ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และทางการสอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจัก
อบรมเด็กทั้งในดานศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ และในฐานะทีจ่ ะ
เปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการสอนนั้นตางกับการอบรม การสอน คือการ
ใหความรูแกผูเรียน สวนการอบรม เปนการฝกจิตใจของผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย ขอใหทานทั้งหลาย
จงอยาสอนเพียงอยางเดียว ใหอบรมใหไดรับความรูดังกลา วมาแลวดวย
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
ความรูกับคุณธรรมจะตองเปนเรื่องเดียวกัน
“ใหมีความวิตกไปวา เด็กชั้นหลังจะหางเหินจากศาสนาเลยกลายเปนคนไมมธี รรมในใจมากขึน้ คน
ที่ไมมีธรรมเปนเครื่องดําเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถารูนอยก็โกงไมใครคลอง ฤาโกงไมสนิท ถารู
มากก็โกงคลองขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดใหรูอานอักขรวิธี ไมเปนเครื่องฝกหัดใหคนดีแลคนชั่ว เปนแต
ไดวิธีสําหรับจะเรียนความดีความชั่วไดคลองขึ้น”
(พระราชหัตถเลขา ลนเกลา ร.๕ พ.ศ. ๒๔๔๑)
พระราชกระแสรับสัง่ ดานการศึกษา ของรัชกาลที่ ๙
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๑๕
๑. นักเรียน
๑.๑ “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง ใชสอน
ใหเด็ก คิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดีๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย. ๕๕)
๑.๒ “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียนชั้นตน
ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย. ๕๕)
๑.๓ “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้น จะไดมีความ
สามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรู และประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค. ๕๕)
๑.๔ “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๕๕)
๒. ครู
๒.๑ “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่งคือ การขาดครู เพราะจํานวนไมพอ
และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็ก ใหไดผลตามที่
ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริงคือ มีความรัก ความเมตตาตอเด็ก
ควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยาย ไปยายมา” (๑๑ มิ.ย. ๕๕)
๒.๒ “ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐ – ๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง (๖ มิ.ย. ๕๕)
๒.๓ “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหาร เพื่อใหไดตาํ แหนง
และเงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบ ไม
ยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
สวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมีReward” (๕ ก.ค. ๕๕)
๒.๔ “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรู
ทั้งหมด วิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค. ๕๕)
หนาที่
พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก. พระเจาอยูห ัวทรงยึดมั่นในหนาที่
ข. หนาที่ของพระเจาอยูหัว
๑. ในฐานะพระเจาแผนดิน ตองดูแลราษฎร
๒. ในฐานะทรงเปนพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะทํา เพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา (วารสารมูลนิธิชัย
พัฒนา, ธ.ค. ๒๕๕๗).
พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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“เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ดานการศึกษา
การศึกษาตองมุง สรางพื้นฐานใหแกผูเรียน
๑. ทัศนคติที่ถูกตอง
๒. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มนั่ คงเขมแข็ง
๓. มีอาชีพ – มีงานทํา
พระราชกระแสของสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ดานการศึกษา ในภาพรวม
๑. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การสรางคนดี
๒. การศึกษาตองมุง สรางพืน้ ฐานใหแกเด็ก ทัศนคติที่ถูกตอง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา ฯลฯ
๓. เนนการสรางทัศนคติ (Attitude)
๔. การศึกษาในภาพรวมทําอยางไรใหเยาวชนมีความสนใจและเขาใจเรือ่ งของสถาบันและ
ประวัติศาสตร

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได
กําหนดนโยบายไว ๑๑ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ
และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติโดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึง
ถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ
เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริสงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงาน
ทั้งหลาย ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
โดยเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึงและ
พัฒนามาใชตามแนวทาง กัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
กอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรมการคาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
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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 รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ
การคามนุษยการกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและ อาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ
เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบตั คิ วบคูก บั
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
กอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล ในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวาง ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะทีเ่ หมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตอ งการเหมาะสม
กับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการ ระบบการกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามศักยภาพและความพรอม
โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
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๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู และทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยง
กับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอือ้ ตอการพัฒนาผูเ รียนทัง้ ในดานความรูท กั ษะ
การใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองดีโดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพือ่ เปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรู
กับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถ ไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะและน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหา การจัดการขยะเปนลําดับ
แรกสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะ มูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการสวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตาม มาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวน
จากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจาก
การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
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๑๙
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัดยกเลิก หรือ
แกไขกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต
เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจางการอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
ดวยราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตัง้ ใหนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการและหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการทัง้ สองทาน พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศและหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ไดมอบนโยบายและจุดเนนเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ
๑. นอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค ทานถือเปนพรอันสูงสุด
และมอบเปนนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้
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
“ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง มิใชสอน
ใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็ก
แขงขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีให นักเรียนชัน้ ตน
ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีเด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้นจะไดมีความสามัคคี
รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน”(๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕)
(๒) ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่งคือการขาดครูเพราะจํานวน ไมพอ
และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผล ตามที่ตองการ
จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครูตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูก จิตสํานึกโดยใชปรัชญาของ
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๒๐
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทนุ และอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทาง วิชาการในสาขาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะสอน
ตองอบรมวิธีการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็กควรเปนครูทอ งที่
เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดทีจ่ ะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยายไปยายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ตองปรับปรุงครูครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปก็ตองเรียนใหมตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธเขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหได ตําแหนงและ
เงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบไมยตุ ธิ รรม
เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดีซงึ่ สวนมากคือ
มีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน ตองการรูท งั้ หมด
วิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้นจะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
๒. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา ที่จะดําเนินการ ๖ ดาน คือ
(๑) ความมั่นคง
(๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๒) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
๓) กระทรวงศึกษาธิการตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
๔) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม
๔. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
๑) ดานความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อน โดยใชรูปแบบ
Active Learning
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๒๑
๒) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๒.๑) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
๒.๑.๑) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง
๒.๑.๒) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรม โดย Boot
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิหลักสูตร ภาษาอังกฤษระยะสัน้
Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
๒.๑.๓) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป ๒๕๖๐ จะดําเนินการ
เปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
๓.๑) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๓.๑.๑) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้นอนุบาล ๑
ถึงระดับชั้นอนุบาล ๒ (เด็กอายุ ๔ - ๕ ป)
๒) หนวยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก (เด็กอายุ ๓ ป)
๓.๑.๒) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๑) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็ก เยาวชน และตอยอด
การสรางความดีซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
๒) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
๓.๑.๓) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการ
๑) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิม่ ๓ วิชาซึง่ อยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา ภูมิศาสตร ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน ชวยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
๓) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการ ปรับปรุงหองสมุด
๔) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูเ ปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ รองรับผลการทดสอบ PISA
และ STEM Education
๓.๑.๔) การวัดและประเมินผล
๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น
๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนผูป ระเมินสําหรับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
๓) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดําเนินการในรูป คณะทํางาน
ออกขอสอบ
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๒๒
๓.๒) การผลิต พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑) การสรรหาครู
๑) โครงการพัฒนาครูเพือ่ พัฒนาทองถิ่น มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบ
การสรรหาการบรรจุแตงตั้งการติดตาม พรอมการพัฒนา)
๒) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
๓.๒.๒) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
๓.๒.๓) การพัฒนาครูการอบรมครู
๑) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ และการไดรับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัต/ิ เห็นชอบ
๒) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร ทางการศึกษา
ไดแกสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๔) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.๑) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่ตองการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
๔.๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ดานสื่อและองคความรูร วมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทลั อยางสรางสรรคและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง
๔.๓) จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทาเทียมใน
การใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
๕) ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตรู กระบวนการเรียนการสอน
การสรางจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจดการ
๖.๑) เรื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสอดคลองกับยุคปจจุบัน
๖.๒) ปรับโครงสรางการบริหารราชการทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ปรับปรุงภารกิจงาน
ของหนวยงานภายในสวนกลางเพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางานและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสํานักงาน
ศึกษาธิการภาคและ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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๒๓
๕. การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน
๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใน ๖ ดาน ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
๑. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอ ยางยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสรางวิถปี ระชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๑.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง
๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พเิ ศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓.๔ เขตพื้นที่ชายแดน
๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
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๒๔
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
๒.๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
ทั้งในและนอกหองเรียน
๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๒.๘ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education)
, หลักสูตรระยะสั้น
๒.๙ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเ รียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูม ีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนือ่ งและเปนรูปธรรม
๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
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๓.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓.๓ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพฒ
ั นาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสริมการทําวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนน
ใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๑.๓ การเรียนรูผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบทีเ่ ชื่อมโยงกับการเลือ่ นวิทยฐานะ
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตงตัง้ การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคมุ กันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
๒.๑ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่
ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทัว่ ถึง เชน
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ,
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV) ฯลฯ
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นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
สื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพือ่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๑.๔ สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนที่
ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๑.๖ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒.๑ สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาโดยใชพื้นทีเ่ ปนฐาน (Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน
๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค
๒.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
๒.๔ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูป กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่
หลากหลาย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒๗

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกรในการจัดการศึกษา โดยมี
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลักขององคกร เปาประสงค แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และจุดเนน
นโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
บนพื้นฐานของความเปนไทย”

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

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

เปาประสงค (Goals)
๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และมีความ
รับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ เพือ่
การบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
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๒๘

แนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบัตปิ ระจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวทางการดําเนินงาน
๑. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๒. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางยั่งยืน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
กลยุทธที่ ๒ ปลูกฝงผูเ รียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม
๒. เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัตใิ หม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
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๒๙
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๒. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูค า
และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๓. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
๔. สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผเู รียนไดเรียนรูผ านกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) เนน
ทักษะกระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง
ในและนอกหองเรียน
๕. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๘. สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education)
, หลักสูตรระยะสั้น
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๓๐
๙. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๑๐. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย ไดแก ชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒-๖ อานคลอง เขียนคลอง เหมาะสมตามวัย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
๔. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๕. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต รอยละ
๕๐ ขึ้นไปในแตละกลุมสาระ มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลัก
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๖. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๘. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๙. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
หองสมุดและแหลงเรียนรู
๑๐. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย ๑ หลักสูตร
๑๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทีม่ ีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
กลยุทธที่ ๓ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
๒. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓. สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรค
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๓๑
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
กลยุทธที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจยั ไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๒. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนให
มีการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๘๐ ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพทัง้ ระบบเชือ่ มโยง
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)
การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
๒. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจัดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ โดยเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การกําหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตรงความตองการ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรบั โอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. รอยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเ รียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินกั เรียน
๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
กลยุทธที่ ๒ ลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กดอยโอกาส ทีไ่ มอยูใ น
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน
๒. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน การพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
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ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 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 ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย ๑ เครือขายขึ้นไป
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๔. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนที่ประสบ
ปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
๕. สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๖. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับใชจา ยงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อการศึกษา
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
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๕. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและ
บุคลากรที่มผี ลงานเชิงประจักษ
กลยุทธที่ ๒ สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Base Management : ABM) และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
๒. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สานักงานศึกษาธิการภาค
๓. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
๔. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย ๑ เครือขายขึ้นไป
๔. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริม สนับสนุนผูป กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
๒. ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับสงเสริมสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลกับสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย
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๓๕

จุดเนนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๑. จุดเนนดานผูเรียน
๑.๑ ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
๑.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานร างกาย อารมณ จิตใจ สัง คมและ
สติปญญา ที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข
๑.๑.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได
๑.๑.๓ ผูเรียนตัง้ แตชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ขึ้นไปทุกคนอานคลอง เขียนคลองเหมาะสมตามวัย
๑.๑.๔ ผูเรียนทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ และภาษา
เพื่อการสื่อสาร
๑.๑.๕ ผูเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National
Test : NT) ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอ ยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่
ผานมา และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นไมนอ ยกวารอยละ ๓
๑.๑.๖ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๑.๑.๗ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ
ไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
๑.๑.๘ ผูเ รียนไดรบั การวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล
๑.๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๑.๓ ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปน
รายบุคคล ไดแก ผูพิการ ผูดอ ยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สถานประกอบการ และศูนยการเรียน และผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรบั การพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล
และสถานศึกษา
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ที่ใช
ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่ทันสมัย
๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือจากภาค
สวนอื่นๆ
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๓๖
๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
และภาคสวนตางๆ จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๒.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
๒.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
๒.๘ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๒.๙ องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
๓. จุดเนนดานการบริหารจัดการ
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มุงเนนการมีสวนรวม ความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
๓.๒ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล
๓.๓ สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกัน
วางแผนพัฒนาการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM)
๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๓.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๓.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคล
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
๓.๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหผมู ี
สวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรมาใชในการจัด
การศึกษา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
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“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย”

วิสัยทัศน
พันธกิจ

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

คานิยมหลัก
ขององคกร

“ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”

เปาประสงค

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

จุดเนน

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

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานการบริหารจัดการ
๑.ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคลและสถานศึกษา
๑.สพท.และสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมีสวนรวม ความ
๒. ไดรับการพัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิดรวมทั้งการวัด
โปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
และประเมินผลการเรียนรู
๒.สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรบั การแกไข ชวยเหลือ นิเทศ
๓.สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนั สมัย
ติดตามและประเมินผล
๔.ไดรบั การนิเทศแบบกัลยาณมิตรจาก สพท. ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ๓.สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแหง ไดรบั การพัฒนาใหมีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนหรือจากภาคสวนอื่นๆ ๔.สพท.และสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาโดย
๕.สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของและภาคสวนตางๆ
ใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM)
จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning
๕.สพท.บริหารจัดการอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
Community : PLC)
๖.สพท.และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัย
๖.มีจติ วิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
วิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
๗.สพท.และสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๗.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
๘.สพท.และสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงาน
๘.ผูบ ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีเดนเปนทีป่ ระจักษ
๙.องคกร องคคณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน ๙.สพท.และสถานศึกษา สงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและ
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา รับฟงความ
ชุมชน
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

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

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓๙
ที่

โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๗ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูส ูการ
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนขุนอินท
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุมขุนอินท*
นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู ๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนพัฒนมิตร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)*
นายภูดิศ พัดพิน
๙ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ๘๗,๒๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางจารุณี ปานแดง
๑๐ สรางความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน
๗๖,๖๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายโสรส มั่นดี
๑๑ นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๐๑,๕๓๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ในสังกัด สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑
น.ส.จีราภรณ รอดเชื้อ
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๑๒ สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ๓๐,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
จังหวัดอางทอง*
นางธัญญรัตน ผลแกว
๑๓ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียน ๓๐๑,๘๑๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ชั้น ป.๓ และ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖ และ
นายโสรส มั่นดี
ชั้น ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สพป.อางทอง
๑๔ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ป.๖
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา
และ ม.๓*
นายศราวุธ ดีชัย
๑๕ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-Net*
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ
นายกิตติ ตองประสงค
๑๖ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียน ๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนเกษไชโย
ชั้น ป.๓ และ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.๖*
น.ส.กาญจนา ใจยืน
๑๗ คายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนไชโยบูรพา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน*
นายอลงกต แกนคิรี
๑๘ การบูรณาการการอาน เขียน คิดวิเคราะหสูอัตลักษณ ๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนปาโมก
ความเปนไทย*
น.ส.กานตฤทัย ชลวิทย เนตรจันทร
๑๙ พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนจินดามณี
ทางการเรียน NT และ O-Net*
นายพชร บุญสวาง
๒๐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก
ปการศึกษา ๒๕๖๐*
นายวีระชาติ มาลัย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๐
ที่
โครงการ
๒๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวย
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)*
๒๒ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนกลุม โรงเรียนวิเศษเมืองทอง*
๒๓ แกปญหาการอานไมออกเขียนไมได*
๒๔ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
พื้นฐาน*
๒๕ พัฒนากระบวนการเรียนรูเ พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน*
๒๖ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖*
๒๗ อบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอัจฉริยภาพ
ทางดานหุนยนต*

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนดอกแกว
นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
นายธีรวุธ จิระโภคิน
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนสามโก
นางสารี่ คงออน
๒๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
นายสามารถ คงสุข
๑๐,๐๐๐ กลุมโรงเรียนบานนายแทน
นายบุญยิง่ เชื้อนิล
๒๐,๐๐๐ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

นายไพบูลย ปรากฎผล
๒๐,๐๐๐

๒๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเวตคณิตแบบอินเดีย
๒๙ ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

๒๓๐,๐๐๐*

๓๐ พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ)

๑๕๕,๓๖๐

๑๗๕,๐๐๐

๓๑ แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับ
๓๙,๐๐๐
เยาวชน ครั้งที่ ๒๓ และครั้งที่ ๒๔*
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน*
๒๖๔,๔๐๐
๓๓ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสเต็ม*

๑๐,๐๐๐

๓๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา (STEM)*

๒๐,๐๐๐

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

นายจําเนียร แจมอําพร
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายโสรส มั่นดี
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางจารุณี ปานแดง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางจารุณี ปานแดง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางประทีปโชติ มากสินธุ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางอรจิรา พุมพฤกษ
กลุมโรงเรียนบานนายแทน
นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๑
ที่
โครงการ
๓๕ เปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๔

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
๕๖๖,๒๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี
๖,๖๐๒
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี
๖๖๖,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายณรงค สังขสอาด

๓๖ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูส สู ากล ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑*
๓๗ เขาคายสะเต็มศึกษานักเรียนระดับ ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอ ยางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
๓๘ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ๑,๒๙๙,๙๔๐ กลุมบริหารงานบุคคล
สังกัด สพป.อางทอง
นางนิทรา อุนทรัพย
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๓๙ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.อางทอง*
๔๖,๑๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
นางธมกร ธรณภวัต
๔๐ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงาน
๑๙๒,๐๕๐ กลุมบริหารงานบุคคล
ราชการทั่วไป ตําแหนงครูผสู อน*
น.ส.นาถอนงค ออนจิตร
๔๑ การคัดเลือกลูกจางชั่วคราวปฏิบตั ิหนาที่ธรุ การ
๔๙,๖๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
โรงเรียน โครงการคืนครูใหนักเรียน*
น.ส.นาถอนงค ออนจิตร
๔๒ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทีป่ ฏิบัติงาน ในระบบ ๖๕,๖๐๐ กลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย
GFMIS สําหรับโรงเรียนในสังกัด
นางธัญญารัตน จันทรแกว
๔๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมของผูที่จะ
๔๐,๙๐๐ กลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย
เกษียณอายุราชการและการยื่นขอรับบําเหน็จ
น.ส.สุภา พงษหวั่น
บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’
Electronic Filing)
๔๔ สงเสริมการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพบุคลากร
๒๖,๔๐๐ กลุมอํานวยการ
สพป.อางทอง
นางสุณี บุญเลิศ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๔๕ การจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน
๘๙,๓๖๐ กลุม นโยบายและแผน
สังกัด สพฐ.*
นางสมคิด ชีระภากร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๒
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบาย สพฐ. ที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๔๖ การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม ๔๓,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
การเรียนรูและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
นายปรีชา แสงไข
เศรษฐกิจพอเพียง
๔๗ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
๒๘๑,๓๐๐* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายโสรส มั่นดี
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
นโยบาย สพฐ. ที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
๔๘ การขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน ๖๓,๙๙๕* กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ประชารัฐ
นายโสรส มั่นดี
๔๙ แสงเทียนแหงศรัทธาพัฒนาการศึกษาอางทอง
๑๘,๕๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
ป ๒๕๖๑
นางนันทยา โสภณสรัญญา
๕๐ ครูดีศรีอางทอง ป ๒๕๖๑
๒๔,๐๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
นางนันทยา โสภณสรัญญา
๕๑ ประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมผี ลงานดีเดน
๒๖๔,๔๐๐ กลุมบริหารงานบุคคล
ที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ
นางนิทรา อุนทรัพย
๕๒ สรรหาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ป ๒๕๖๑
๗,๐๐๐
กลุมบริหารงานบุคคล
นางนันทยา โสภณสรัญญา
๕๓ พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
๑๐๕,๘๔๐ หนวยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันทพันแจง
๕๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษา ๑๒๕,๑๑๐ กลุม นโยบายและแผน
นางสมคิด ชีระภากร
๕๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ ๒๓๐,๐๐๐ กลุม นโยบายและแผน
และงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑*
น.ส.ปราณี อยูสุข
๕๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานกลุม นโยบาย
๑๕๐,๘๐๐ กลุม นโยบายและแผน
และแผน
นางวิภา สาธิตะกร
๕๗ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๗๕,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ในสังกัดตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบหลักเกณฑ
นายณรงค สังขสอาด
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๓
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
๕๘ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๓๔,๐๕๐ กลุมนโยบายและแผน
อยางยั่งยืน
นางวิภา สาธิตะกร
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕๙ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการ
๕๐๐,๐๐๐ กลุม นโยบายและแผน
จัดการบริหารการศึกษา
น.ส.ปราณี อยูสุข
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
๖๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม ๒๐๗,๕๘๐ กลุม อํานวยการ
บุคลากร สพป.อางทอง*
น.ส.กรวิภา แสงนาค
รวมทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ
๘,๐๒๗,๔๙๗
๒. แผนงาน/โครงการที่ สพฐ. และหนวยงานอื่นจัดสรรใหดําเนินการโดยเฉพาะ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๑ ดานความมั่นคง
นโยบาย สพฐ. ที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
๑ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกบั บุคลากรใน
๒๐๐,๐๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สพป.อางทอง (เขตคุณธรรม)ปงบประมาณ ๒๕๖๑
งบ สพฐ. น.ส.จีราภรณ รอดเชื้อ
๒ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูบริหาร
๔๑๖,๘๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สถานศึกษาใน สพป.อางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๑
งบ สพฐ. น.ส.จีราภรณ รอดเชื้อ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๒ ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
นโยบาย สพฐ. ที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน

กลยุทธ สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๓ วัดและประเมินผลผูเ รียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔๓,๖๑๘ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ปการศึกษา ๒๕๖๐
งบ สทศ. นายโสรส มั่นดี
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ สพฐ. ที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔ สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออก
๑๘,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลางคัน
งบ สพฐ. นายณนพพล เสนาะดนตรี
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ
๑,๐๗๘,๔๑๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๕
ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กําหนดใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ
๑. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/งาน/โครงการ
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผน/งาน/โครงการของผูรับผิดชอบ
ซึ่งกําหนดใหมีการรายงาน ดังนี้
๑.๑ การรายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในแตละ
ยุทธศาสตรของแผนฯ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยใหมีการรายงานตามแผนงานโครงการ
โดยรายงานการดําเนินงานเปนรายไตรมาส และใหรายงานตามกําหนดเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ ๓ ผลการดําเนินงานเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๔ ผลการดําเนินงานเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑
รายงานภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑.๒ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนดในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําป เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๑.๒.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
- เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินที่จัดทําขึ้น เพือ่ เก็บขอมูลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
- รวบรวมขอมูลจากการายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน
๑.๒.๓ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๕
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑ แตงตัง้ คณะกรรมการ/คณะทํางานประชุม
ชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒ ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนฯ
๓ แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
กลุมภารกิจ/กลุมโรงเรียนจัดทําแผนฯ
๔ ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนฯ
๕ คณะกรรมการ/คณะทํางาน กลุมภารกิจ/
กลุมโรงเรียน จัดทําโครงการ
๖ คณะกรรมการ/คณะทํางาน กลุมภารกิจ/
กลุมโรงเรียน สงโครงการใหกลุมนโยบาย
และแผน
๗ ฝายเลขานุการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ
ของคณะกรรมการ/คณะทํางานกลุมภารกิจ/
กลุมโรงเรียน
๘ เสนอแผนฯ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทองใหความเห็นชอบ
๙ อนุมัติแผนฯ แจงคณะกรรมการผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินการบริหารจัดการตามแผนฯ
๑๐ ฝายเลขานุการจัดทําเอกสารแผนฯ
๑๑ ติดตาม/รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลา
๑๕ พ.ย.๖๐

เปาหมาย
มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ขับเคลื่อน

๒๐ พ.ย.๖๐
๑๖ พ.ย.๖๐

ไดรับทราบกรอบ/ แนวทาง
มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ขับเคลื่อน
ไดรับทราบกรอบ/ แนวทาง
มีโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/
จุดเนน
ไดโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/
จุดเนน

๒๒-๒๔ พ.ย.๖๐
พ.ย.-ธ.ค.๖๐
๑๙ ธ.ค.๖๐
ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑

มีโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/
จุดเนน

ก.พ.๖๑

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ
แผนฯ
สพป.อางทอง สงแผนฯ ให สพฐ.

ก.พ.๖๑
ก.พ.๖๑

ไดเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผล
การบริหารงบประมาณ สพป.อางทอง
การดําเนินงาน
คํานึงถึงความคุม คาคุมทุนประหยัด
ตามไตรมาส รอบ ๖ และเกิดประโยชนตอผูเ รียนสูงสุด
เดือน และ ๑๒ เดือน สอดคลองกับกลยุทธและจุดเนน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ภาคผนวก
- แบบประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่ ๓๕๔/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่ ๓๕๗/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๗
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คําชี้แจง แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ 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

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๘
๘. ผลการดําเนินโครงการ (อยางละเอียด)
๘.๑ ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๘.๒ ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๘.๓ ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๘.๔ ( ) บรรลุวัตถุประสงค
( ) ไมบรรลุวัตถุประสงค
๙. ปญหา / อุปสรรค
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๐. แนวทางแกไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๑. แนวทางการพัฒนาในปตอไป
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
กลุมนโยบายและแผน ขอขอบคุณทุกทานที่มสี วนรวม
ในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.อางทอง ของเรา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๙

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ที่ ๓๕๔/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
..................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษารวมถึงเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลือ่ น
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด โดยได
กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ณ หองประชุมสานฝน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานประชุม ชี้แจงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
๑.๑ นายสมปอง คงออน
๑.๒ นายนพปฎล บุญพงษ
๑.๓ นายสมชัย ปานผาสุข

รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง

๑.๔ นายสมเกียรติ แกวมณี
๑.๕ นายโสรส มั่นดี
๑.๖ นางชลธิชา พงศศรี
๑.๗ นางมานพ มณีโชติ
๑.๘ นายณนพพล เสนาะดนตรี
๑.๙ นางนิทรา อุนทรัพย
๑.๑๐ นางจันทรา จันทพันแจง
๑.๑๑ นางจารุณี ปานแดง
๑.๑๒ นายเสนาะ อําไพ
๑.๑๓ นายปรีชา แสงไข
๑.๑๔ นายณรงค สังขสอาด
๑.๑๕ นายไตรรงค เฉวียงหงส
๑.๑๖ นางประทีปโชติ มากสินธุ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
รก.ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
/๑๗. นางสาวจีราภรณ...

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕๐
-๒๑.๑๗ นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๑.๑๘ นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ
๑.๑๙ นางไพฑูรย จิตใส
๑.๒๐ นางสาวอารีย บุญเสริม
๑.๒๑ นางเครือมาศ เจียรนัย
๑.๒๒ นางสมคิด ชีระภากร
๑.๒๓ นางวิภา สาธิตะกร
๑.๒๔ นางสาวปราณี อยูสุข
๑.๒๕ นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี

ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงการพิจารณางาน/โครงการและ
วงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ไดรบั ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
ใหคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรบั แตงตั้ง รวมกันปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
กําลังความสามารถ ใหบังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมปอง คงออน)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕๑

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ที่ ๓๕๗/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
..................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
การศึกษารวมถึงเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด โดยไดกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
แบบมีสวนรวม ณ อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท อําเภอเขาคอ จัง หวัดเพขรบูร ณ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพิจารณารางแผนงาน/โครงการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๑.๒ นายนพปฎล บุญพงษ
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
๑.๓ นายสมชัย ปานผาสุข
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง

๑.๔ นายสมเกียรติ แกวมณี
๑.๕ นายโสรส มั่นดี
๑.๖ นางชลธิชา พงศศรี
๑.๗ นางมานพ มณีโชติ
๑.๘ นายณนพพล เสนาะดนตรี
๑.๙ นางนิทรา อุนทรัพย
๑.๑๐ นางจันทรา จันทพันแจง
๑.๑๑ นางวิภา สาธิตะกร
๑.๑๒ นางสาวปราณี อยูสุข
๑.๑๓ นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
รก.ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที่...
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕๒
-๒มีหนาที่ อํานวยการใหคําปรึกษาและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงการพิจารณางาน/โครงการและวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ใหบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการจัดทํารางแผนงาน/ งาน/ โครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวย
๒.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒.๒ นายนพปฎล บุญพงษ
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
๒.๓ นายสมชัย ปานผาสุข
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง

๒.๔ นายสมเกียรติ แกวมณี
๒.๕ นายโสรส มั่นดี
๒.๖ นายณนพพล เสนาะดนตรี
๒.๗ นางชลธิชา พงศศรี
๒.๘ นางมานพ มณีโชติ
๒.๙ นางนิทรา อุนทรัพย
๒.๑๐ นางจันทรา จันทพันแจง
๒.๑๑ นายปรีชา แสงไข
๒.๑๒ นางจารุณี ปานแดง
๒.๑๓ นายเสนาะ อําไพ
๒.๑๔ นางประทีปโชติ มากสินธุ
๒.๑๕ นายณรงค สังขสอาด
๒.๑๖ นายไตรรงค เฉวียงหงส
๒.๑๗ นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๒.๑๘ นายศราวุธ ดีชัย
๒.๑๙ นายกิตติ ตองประสงค
๒.๒๐ นางสาวกาญจนา ใจยืน
๒.๒๑ นายอลงกต แกนคีรี
๒.๒๒ นายวีระชาติ มาลัย
๒.๒๓ นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๒.๒๔ นายสุรพงษ แกวภักดี
๒.๒๕ นายเทพ ไทยธานี
๒.๒๖ นายสมชาย วีระวรรณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
รก.ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ประธานกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา
ประธานกลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ
รองประธานกลุมโรงเรียนเกษไชโย
ประธานกลุมโรงเรียนไชโยบูรพา
ประธานกลุมโรงเรียนพระตําหนัก
ประธานกลุมโรงเรียนจินดามณี
ประธานกลุมโรงเรียนขุนอินท
ประธานกลุมโรงเรียนปาโมก
รองประธานกลุมโรงเรียนดอกแกว
/๒.๒๗ นายภาณุพงศ...

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕๓
-๓๒.๒๗ นายภาณุพงศ ธูปประสม
๒.๒๘ นายธีรวุธ จิระโภคิน
๒.๒๙ นายสามารถ คงสุข
๒.๓๐ นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๒.๓๑ นายวิสุทธิ์ โตปติ
๒.๓๒ นายฉลอง อําพันเรือง
๒.๓๓ นายจําเนียร แจมอําพร
๒.๓๔ นางสุวัณนา ทัดเทียม
๒.๓๕ นายเสกสรรค อรรถยานันท
๒.๓๖ นายปกรณ กันอุปท ว
๒.๓๗ นางสารี่ คงออน
๒.๓๘ นางสาวกรวิภา แสงนาค
๒.๓๙ นางธัญญารัตน จันทรแกว
๒.๔๐ นางสายสุนีย ควรมิตร
๒.๔๑ นางอรจิรา พุมพฤกษ
๒.๔๒ นางธมกร ธรณภวัต
๒.๔๓ นายวสันต บุญบาง
๒.๔๔ นางสาวอารีย บุญเสริม
๒.๔๕ นางไพฑูรย จิตใส
๒.๔๖ นางเครือมาศ เจียรนัย
๒.๔๗ นางสมคิด ชีระภากร
๒.๔๘ นางวิภา สาธิตะกร

ประธานกลุมโรงเรียนพัฒนมิตร
ประธานกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
ประธานกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
ประธานกลุมโรงเรียนบานนายแทน
ประธานกลุมโรงเรียนสามโก
ประธานเครือขายปฐมวัย
ประธานเครือขายมัธยมศึกษาตอนตน
ผูแทนภาคประชาชน/ผูป กครอง
ผูแทนภาคประชาชน/ผูป กครอง
ผูแทนภาคประชาชน/ผูป กครอง
ผูแทนคณะกรรมการ กตปน.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ชางสีชั้น ๔
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
รก.ผอ.กลุมนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
๒.๔๙ นางสาวปราณี อยูสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
๒.๕๐ นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ วิเคราะหและจัดทํารางแผนงาน/ งาน/ โครงการ ทัง้ ในสวนงบพัฒนาการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
กลยุทธและจุดเนนของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทองใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบที่กําหนดจัดสงใหฝายเลขานุการ จัดทําเปนแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
/๓. คณะทํางาน...

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕๔
-๔๓. คณะทํางานจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
และเลขานุการ
๓.๗ นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดพิมพเอกสาร อัดสําเนา จัดทํารูปเลมเอกสารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ใหคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรบั แตงตั้ง รวมกันปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ใหบงั เกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนพปฎล บุญพงษ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕๕

คณะทํางานจัดทําเอกสารแผนปฏิบตั ิการประจําป
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา
นายมโน ชุนดี
นายสมปอง คงออน
นายนพปฎล บุญพงษ
นายสมชัย ปานผาสุข
นายสมเกียรติ แกวมณี

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คณะทํางาน
นางวิภา สาธิตะกร
นางสาวปราณี อยูสุข
นางสาวอารีย บุญเสริม
นางเครือมาศ เจียรนัย
นางไพฑูรย จิตใส
นางสมคิด ชีระภากร
นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี

รักษาการผูอํานวยการกลุม นโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

