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คำนำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหาร      
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รอบ 6 เดือน จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่กลุ่มภารกิจในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองดำเนินการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รอบ 6 เดือน เสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 

 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
สถานที่ตั้ง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ตั้งอยู่  ถนนเทศบาล ๔  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด

อ่างทอง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอ่างทอง  อำเภอไชโย   อำเภอป่าโมก   อำเภอโพธิ์ทอง    
อำเภอวิเศษชัยชาญ  อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา 

พื้นที่รับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน  อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน  อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  อำเภอศรีประจันท์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัด

สุพรรณบุรี 

 

 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ไชโยโพธิท์อง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้



N

s

Ew

พืน้ที่ทั้งหมดประมาณ 

968.372 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่
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2 
ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาตามที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา 
4. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

นอกจากนี ้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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3 
โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ (๑๐) เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่สอง โดยแบ่งส่วนราชการตามการโครงสร้างบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล
ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               
จังหวัดอ่างทอง(กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอ่างทอง (อกศจ.)  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผู้อำนวยการ 

สพป.อ่างทอง 

รองผู้อำนวยการ 
สพป.อ่างทอง 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 
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สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาอ่างทองร ับผิดชอบจัดการศ ึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน ใน  ๗ อำเภอ 

โดยกำหนดโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๑๔ กลุ่มโรงเรียน และ ๓ กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม  กลุ่มเครือข่าย 3 กลุ่ม 

กลุ่มบ้านนายแท่น (๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มแสวงหาพัฒนา (๙ โรงเรียน) 

กลุ่มวิเศษเมืองทอง (๑๕ โรงเรียน) 

กลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ (๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มพัฒนมิตร (๑๓ โรงเรียน) 

กลุ่มดอกแก้ว (๗ โรงเรียน) 

กลุ่มขุนอินท์ (๑๑ โรงเรียน) 

กลุ่มพระตำหนัก (๑๒ โรงเรียน) 

กลุ่มจินดามณี (๙ โรงเรียน) 

กลุ่มป่าโมก (๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลุ่มเครือข่ายฯ ระดับปฐมวัย 

กลุ่มไชโยบูรพา (๙ โรงเรียน) 

กลุ่มเกษไชโย (๖ โรงเรียน) 

กลุ่มศูนย์เจ้าพระยา (๑๐ โรงเรียน) 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 

เขตพื้นที่บริการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๗ อำเภอ      

ตามรายละเอียดตารางที่ ๑ – ๒ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงเขตพื้นทีบ่ริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

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

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอ่างทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ 3 ๘ 
ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ ๒ ๓ 
ป่าโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗ ๑ ๖ 
โพธิ์ทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐ ๕ ๙ 
วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖ ๗ ๙ 
สามโก ้ ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗ ๑ ๒ 
แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑ ๒ ๖ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๒1 ๔๓ 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสามโก้ (๑๐ โรงเรียน) 
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ภาพที่ 1 แผนที่เขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนประชากรในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
อำเภอ/เทศบาล 

จำนวนประชากรแยกตามเพศ รวม 
ชาย หญิง 

อำเภอเมืองอ่างทอง  26,559 29,406 55,965 
อำเภอไชโย  10,927 11,687 22,614 
อำเภอป่าโมก  13,265 14,529 27,794 
อำเภอโพธิ์ทอง  24,886 27,406 52,292 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  30,932 33,723 64,655 
อำเภอสามโก้  9,152 9,964 19,098 
อำเภอแสวงหา  16,672 17,494 34,166 

รวม 132,393 144,191 276,584 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง , 2564 จำนวนประชากร : ไม่รวมประชากรแฝง 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีโรงเรียนสังกัดจำนวน ๑๔2 โรงเรียน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 1,441 คน  นักเรียน ๑8,589 คน ดังรายละเอียดตารางที่ ๓–7 

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน  จำนวนโรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 1 – 120 คน 92 
โรงเรียนขนาดกลาง 120 – 600 คน 47 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 601 – 1,500 คน 1 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป 2 

รวม 142 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

ตารางที่ ๔  แสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียนและนักเรียน จำแนกตามอำเภอ 

อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน 
อำเภอเมืองอ่างทอง  21 242 4,440 
อำเภอไชโย  15 134 1,619 
อำเภอป่าโมก  9 80 930 
อำเภอโพธิ์ทอง  32 298 3,291 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  35 331 4,684 
อำเภอสามโก้  10 87 968 
อำเภอแสวงหา  20 192 2,657 

รวมท้ังสิ้น 142 1,364 18,589 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ตารางที่ ๕  แสดงจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อำเภอ จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 

ครู 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
ผู้ส

อน
 

พนั
กง

าน
ราช

กา
ร 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
ำ 

อัต
ราจ้

าง
ชั่ว

คร
าว 

อำเภอเมืองอ่างทอง  21 211 6 9 45 292 
อำเภอไชโย  10 98 2 4 23 137 
อำเภอป่าโมก  7 52 1 4 19 83 
อำเภอโพธิ์ทอง  19 184 13 13 49 278 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  27 230 9 12 59 337 
อำเภอสามโก้  8 66 1 1 22 98 

อำเภอแสวงหา  18 153 8 5 32 216 

รวม 110 994 40 48 249 1,441 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

รายการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1 - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - 3 
กลุ่มอำนวยการ 6 1 5 5 17 
กลุ่มนโยบายและแผน 5 - - - 5 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 - - - 8 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 1 - 1 7 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 6 - - 1 7 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 7 - - - 7 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 - - - 1 
กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ 1 - - - 1 
กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - - - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 

รวมท้ังสิ้น 47 2 5 7 61 

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด   ตาม
รายละเอียดตารางที่ 7  ดังนี้ 

 
ตารางที่ 7  แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

ที่ รายการ งบประมาณ 
๑ งบบุคลากร 8,821,500.00 
๒ งบดำเนนิงาน 17,373,620.00 
๓ งบลงทุน 47,712,600.00 
๔ งบเงินอุดหนุน 31,870,200.00 
๕ งบรายจา่ยอื่น 902,190.00 

 รวมทั้งสิ้น 106,680,110.00 

ที่มา : สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS   
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทางองค์กรในการจัดการศึกษา  

โดยมีว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ ค่าน ิยมหลักขององค์กร เป ้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติ  
และจุดเน้นนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  บริหารและจัดการศึกษามุ ่งเน้นให้ผ ู ้เรียน 

มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GOALs : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) 
“ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 

เป้าหมาย (Goals) 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านยิม 
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที ่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู ่สากล นำไปสู ่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

11 
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลในการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) ผู ้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ 
3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4) ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการสื่อสาร 
5) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
6) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทันสมัย 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจนเกิด

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
7) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1) สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้

พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ
จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยดำเนินการขับเคลื่อน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรูปแบบ @ATP Model (AT ATP Model) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
กำหนดกรอบงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง งบประมาณ 4,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
  1. สำหรับการบริหารจัดการสำนักงาน (ความจำเป็นพื้นฐาน) งบประมาณ 2,500,000 บาท 
  2. สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุ่ม งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 3. สำหรับจัดสรรให้โครงการหรือกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายระหว่างปี  งบประมาณ
500,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ 
               ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 

1 
(***) 

โครงการเสรมิสร้างความปลอดภยัในสถานศึกษา 96,280 4,800 51,000 40,480  55,800 40,480 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 
(*) 

โครงการสร้างภมูิคุ้มกันและรูเ้ท่าทันสื่อ Fake News   7,200   7,200   7,200 กลุ่มอำนวยการ 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

  
  

3 
(***) 

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค 
 และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
“พาน้องกลับมาเรียน” 

22,000  22,000   22,000 0 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 
(*) 

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศกึษาและลดอัตรา 
ออกกลางคัน 

11,000  11,000    11,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
               การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  

5 
(**) 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การบริหารจดัการคณุภาพของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

99,400   99,400  0 99,400 กลุ่มนิเทศฯ 

13 
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ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

6 

(*) 

โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อเสรมิสร้างการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะสอดคล้องกับบริบท สถานศึกษาและทักษะที่
จำเป็นสำหรับผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

23,480   12,960 10,520  23,480 กลุ่มนิเทศฯ 

7 

(*) 

โครงการส่งเสริมผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะ“เด็กไทย 

วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ( ๓ R ๘ C ) 

     39,020    17,260 21,760  39,020 กลุ่มนิเทศฯ 

8 

(*) 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน ตามความถนดัและ
ความสามารถทางดนตรี กีฬา และอาชีพ (1 โรงเรียน 1 
ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ) 

     16,990   2,360  14,630  16,990 กลุ่มนิเทศฯ 

9(*) โครงการการบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา      10,000    10,000   10,000 กลุ่มอำนวยการ 

10 

(***) 

โครงการการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT)  

ช้ันประถมศึกษาท่ี 1 และการประเมิน คณุภาพผู้เรยีน
ระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  

ปีการศึกษา 2564 

   104,700   104,700   104,700 0 กลุ่มนิเทศฯ  

11 

(***) 

โครงการประเมินพัฒนาการนักเรยีนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

0      0 กลุ่มนิเทศฯ 

12 

(***) 

โครงการคณุธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ"เยาวชนไทย  

ทำดีถวายในหลวง" 

     22,000   22,000   22,000 0 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  

14 
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ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  
  

13 
(*) 

โครงการพัฒนาวินัย และคณุธรรม จริยธรรมผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

14,400   14,400   14,400 กลุ่มกฎหมายและคดี 

14 
(***) 

โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจดัการเรยีนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา 

61,580   61,580   61,580 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ  

15 
(*) 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
ในโรงเรียน 

5,200   5,200   5,200 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

16 
(*) 

โครงการการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

91,450 16,000 27,450 24,000 24,000  91,450 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17(*) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 92,200  26,900 38,550 26,700  92,200 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

18 
(***) 

โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา 

36,720  7,440 29,280  36,720 0 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

19 
(*) 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6,260  840 5,420   6,260 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

20(*) โครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 22,080   22,080   22,080 กลุ่มอำนวยการ 

21 
(***) 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง 

150,080  9,780 4,200 136,000 9,780 140,300 กลุ่มอำนวยการ 

22(*) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 27,200  14,000 10,000 3,200 14,004.40 13,195.60 หน่วยตรวจสอบภายใน 15 
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ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 

23 
(***) 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผน และการตดิตาม ประเมินและรายงานผล 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

101,220  96,020 5,200  64,082.50 37,137.50 กลุ่มนโยบายและแผน 

 รวมงบประมาณ 1,060,460 20,800 395,490 407,210 236,960 329,086.90 731,373.10  

 
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 6 เดือน จำนวน  23 โครงการ  ดังนี้  
  การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  - โครงการที่ดำเนนิงานแล้ว(***)         จำนวน    9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.13 
  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน(**)  จำนวน    1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   4.35    
  - โครงการที่ยังไม่ดำเนนิงาน(*)      จำนวน  13 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  56.52 
  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน  1,060,460.-บาท  ดงันี้   
  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ 
  - งบประมาณ   จำนวน   1,060,460.00 บาท      
  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน      329,086.90 บาท   คิดเป็นร้อยละ  31.03 
  - งบประมาณคงเหลือ  จำนวน      731,373.10 บาท   คิดเป็นร้อยละ  68.97                                                                                                
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❖ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

⧫ โครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. กิจกรรมสัมมนาเชิงอภิปรายครูจิตวิทยาประจำโรงเรียน 

                   ๑. เพื่อให้โรงเรียนและครูจิตวิทยาประจำโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้สถานศึกษา
ได้ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒. เพื่อป้องกันการแพร่หลายระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข        ในสถานศึกษา 
  ๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

               2. กิจกรรมการดำเนินงาน MOE SAFETY CENTER 
                    ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และเจตคติในการป้องกัน ดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
       ๒. เพื่อพัฒนาระบบให้คำปรึกษา รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหานักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
  ๓. เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานความปลอดภัยให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

              3. กิจกรรมระดมทุนสมทบกองทุน การศึกษา 60 ปี ครองราชย์ 
      ๑. เพื่อระดมทุนทรัพย์สมทบเข้ากองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์  
      ๒. เพื่อนำเงินดอกผลจากเงินของกองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนฉุกเฉิน และมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสัมมนาเชิงอภิปรายครูจิตวิทยา
ประจำโรงเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 
ดำเนินการไตรมาสที่ ๔  
เชิงคุณภาพ 
ดำเนินการไตรมาสที่ ๔  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการดำเนินงาน MOE SAFETY 
CENTER 
 
 

เชิงปริมาณ 
จัดอบรมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานฝัน ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) จำนวน ๑ คร้ัง และมี
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔๒ คน 
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   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและมีเครือข่ายใน
การดำเนินงาน 

๒. โรงเรียนนำระบบ MOE Safety Center มาใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมระดมทุนสมทบกองทุน การศึกษา 
60 ปี ครองราชย ์

 

เชิงปริมาณ 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไดม้อบหมาย
ให้กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเพื่อสมทบกองทุนฯ และกำหนดวันเปิดรับบริจาคเงิน
สมทบกองทุนฯ จำนวน ๑ คร้ัง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
เชิงคุณภาพ 

มียอดเงินบริจาค จำนวน 86,519 บาท 
 

ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
๑. คร ูจ ิตว ิทยาประจำโรงเร ียน 
จำนวน ๑๔๒ คน เข้าร่วมโครงการ 
๒. ครูผู้รับผิดชอบงาน MOE 
SAFETY CENTER ประจำโรงเรียน 
จำนวน ๑๔๒ คน เข้าร่วมโครงการ 
๓. กองทุนการศึกษา 60 ปี 
ครองราชย์ มีทุนทรัพย์เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสำเร็จ จำนวน
นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตาม
แนวทางระบบการดูแลชว่ยเหลือ  
2. สถานศึกษามีระบบให้คำปรกึษา 
รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
แก้ไขปัญหานักเรียน จำนวน 142 
โรงเรียน 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ ๙0 

 
 

ร้อยละ 10 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการไตรมาส ๔ 

 
ร้อยละ ๑๐0 

 
 

ร้อยละ ๙.๒๕ 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
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งบประมาณ  จำนวน  96,280  บาท ใชไ้ปจำนวน   ๕๕,๘๐๐  บาท  คิดเปน็ร้อยละ  ๕๗.๙๖  คงเหลือจำนวน  ๔๐,๔๘๐  บาท 

สรุปผลการดำเนินงาน  
       เป็นไปตามเปา้หมาย 
       ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    - กิจกรรมการดำเนินงาน MOE SAFETY CENTER  
             ผลการดำนเนงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
  - กิจกรรมระดมทุนสมทบกองทุน การศึกษา 60 ปี ครองราชย ์
     เนื่องจาก จังหวัดอ่างทองประสบปัญหาจงึทำให้ไมส่ามารถระดมทุนได้ตามเปา้หมาย 
 

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้รับการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาค

บังคับ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ    เพื่อการมีงานทำ   
3. เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับ

ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

๔. เพื่อระดมสรรพกำลังในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกับหน่วยงานที่ร่วมทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ในการดำเนินงาน    ในระดับภูมิภาค และระดับพื้นที่ ตาม
บทบาทหน้าที่ หรือภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

๕. เพื่อป้องกันเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ได้รับการติดตามค้นหาและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ครูผู้รับผิดชอบงานเด็กตกหลน่และเด็กออกกลางคันในสังกดั
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เข้าร่วม
อบรมการดำเนินงานส่งเสริมโอกาส 
เชิงคุณภาพ 
เด ็กตกหล ่นและเด ็กออกกลางค ันในระด ับการศ ึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา   อย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย                       ที่
เก่ียวข้องในการดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ   
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ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง เข้าร่วมอบรมการดำเนินงาน
ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พา
น้องกลับมาเรียน” จำนวน ๑๔๒ คน 

 
ร้อยละ 90 

 

 
๑. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้า
สู่ระบบการศึกษา  และได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  
๒. เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้รับ
การศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ              และหรือ
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น รวมถึงการ
ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมี
งานทำ   
3. มีการดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณา
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษา 
ที ่เกี ่ยวข้องทุกระดับ ทั ้งในระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รวมทั้ง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
๔. มีการระดมสรรพกำลังในการติดตาม
ค้นหาและช่วยเหลือ เด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคันกับหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคี
เครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง ในการดำเนินงาน    
ในระดับภูมิภาค แ⬧ละระดับพื้นที่ ตาม
บทบาทหน้าที ่  หรือภารกิจของแต ่ละ
หน่วยงาน 
๕. มีแนวทางป้องกันเด็กที่อยู ่ในระบบ
การศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  
 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสำเร็จ โรงเรียนใช้
งาน Mobile Application “พาน้อง
กล ับมา เร ี ยน” และ  เว ็ บ ไซต์  
http://dropout.edudev.in.th 
2. ระดับความสำเร็จ เด็กตกหล่น
และเด ็กออกกลางค ันในระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ร ับการ
ติดตามค้นหาและกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
งบประมาณ จำนวน  22,000.-บาท    ใชไ้ปจำนวน  22,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 100  
 

สรุปผลการดำเนินงาน  
   เป็นไปตามเปา้หมาย 
󠄀   ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก... 
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ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สู ่การบริหารจัดการคุณภาพของผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเ           
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา 
  ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสงักัด 

ขั้นตอนดำเนินการ  
1. ประชุมวางแผน จำนวน  ๑ ครั้ง 

 ๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑ วัน 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ผู ้บริหาร ครู และนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๗  อำเภอ จำนวน  ๑๙๐ คน   
มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการ และจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๗ อำเภอ จำนวน  ๑๙๐ คน   
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสถานศึกษา   
ในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสำเร็จของบุคลากร ผู้บริหาร และครูในสังกัด   
มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการ และจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒. ระดับความสำเร็จของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีความ
พร้อมในการขอรับการประเมินให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ระดับความสำเร็จของผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโรงเรียน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ นำความรู้ไปขยายผลและมีศูนย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน 
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 ผลสำเร็จที่ได้รบั 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๑. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๗  อำเภอ 
จำนวน  ๑๙๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
พัฒนาตนเอง บริหารจัดการ และ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน  สถานศึกษา 
ในสังกัด จำนวน ๗ อำเภอ จำนวน  
๑๙๐ คน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานของ
สถานศึกษาในสังกัด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑. สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
๒. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
๓. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกิดกระบวน 
การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาทตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
งบประมาณ จำนวน  99,๔๐๐  บาท ใชไ้ปจำนวน ๒๔,๐๐๐  บาท คิดเปน็ร้อยละ 24.14  

คงเหลือจำนวน  ๗๕,๔๐๐.-บาท  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
 
สรุปผลการดำเนินงาน  
󠄀  เป็นไปตามเปา้หมาย 
 󠄀ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนือ่งจาก  อยู่ระหว่างดำเนนิการ  
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⧫ โครงการการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการสึกษา 2564 
 

 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 

2564 
2. เพื่อดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

           3. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
5. เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

           6. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
 

เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 93.57 (1,965 คน) ได้รับการ
ทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) ตามความสมัครใจ 
เชิงคุณภาพ การดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่       
ขั้นเตรียมการสอบ ขั้นดำเนนิการสอบ และการส่งข้อมูลเข้า
ระบบ ACCESS ของ สพฐ.เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม สูงกว่า ใน  ปีการศึกษา 
2563 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 
 

เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 89.18 (1,962 คน) ได้รับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตามความสมัครใจ 
เชิงคุณภาพ การดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่        
ขั้นเตรียมการสอบ ขั้นดำเนนิการสอบ และการส่งข้อมูลเข้า
ระบบ ACCESS ของ สพฐ.เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม สูงกว่า ใน  ปีการศึกษา 
2563 

 
ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
ได้รับการทดสอบ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
ได้รับการประเมนิคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 
 

ร้อยละ 98 
 

ร้อยละ 98 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1  ได้รับ
การทดสอบ ร้อยละ 93.57 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ได้รับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัชาติ 
(NT) ร้อยละ 89.18 

 งบประมาณ จำนวน 104,700.-บาท   ใช้ไปจำนวน   104,700.-บาท   คิดเป็นร้อยละ  100  



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

26 
สรุปผลการดำเนินงาน  
     󠄀   เป็นไปตามเป้าหมาย 
        ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา่ 2019  
             และเป็นการเข้ารับการทดสอบและประเมินตามความสมัครใจของผู้เรียนและสถานศึกษา 
 

ภาพกิจกรรมโครงการการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาที่ 1  
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

  

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

27 
⧫  โครงการคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำความดี ถวายในหลวง” 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ และน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง เศรษฐกิจกิจพอเพียง ผ่านการดำเนินโครงงานคุณธรรม 
๒. เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนฝึกฝนและเพิ่มพูนศักยภาพในบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงโครงงานคุณธรรมและทักษะด้านการเป็น

ผู้นำ การวางแผนโครงงาน การทำงานกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์          การแก้ปัญหา การประเมินผล และรับผิดชอบต่องาน  ที่ทำ
และผลที่เกิดขึ้น 

3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติ  ค่านิยมในการทำความดี มีคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ
ในการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ทำความดี มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองได้ต่อไป   

๔. เพื่อคัดเลือกตวัแทนของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเข้าแขง่ขันในระดับประเทศ 
 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 
 
 

เชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ“เยาวชนไทย  ทำความดี ถวายในหลวง” นักเรียน 
จำนวน  100 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 20 คน  รวม
จำนวน ๑2๐ คน 
   ๒. มีโครงงานเขา้ร่วมประกวดไม่น้อยกวา่ ๘ โครงงานจาก
เป้าหมาย ๑๐ โครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
      ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสำคัญของ
โครงงานคุณธรรมเฉลิม พระเกียรติฯ เกิดจิตสำนึกและมี
ทักษะพื้นฐานทั้งในฐานะผู้ดำเนินการโครงงาน เป็นพี่เลี้ยง 
และเป็นผู้นำที่ส่งเสริมคุณธรรม  มีการประสานเชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มีการ
เผยแพร่โครงงานคุณธรรม  เฉลิมพระเกียรติฯ  ออกสู่
สาธารณชนและมีการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ให้ความมั่นใจ และเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น และยังได้มีการ
ถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

28 

ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ (ขยาย
โอกาส) จำนวน 39 โรงเรียนและนักเรียน
ขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เข้าร่วม
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายใน
หลวง” จำนวน 1๒0 คน 

 
ร้อยละ 90 

 

 
๑. เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมในศาสนา   ทีต่น
นับถือ และน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เรื่อง เศรษฐกิจกิจ
พอเพียง ผ่านการปฏิบัติจริง 
๒. เยาวชนฝึกฝนและเพิ่มพูนศักยภาพ ในบทบาท
การเป็นพี่เลี้ยงโครงงานคุณธรรมและทักษะด้าน
การเป็นผู้นำการวางแผนโครงงาน การทำงานกลุ่ม การ
เผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา การประเมินผล แล
รับผิดชอบต่องาน   ที่ทำและผลที่เกิดขึ้น 
3. เยาวชนมีทัศนคติ  ค่านิยมในการทำความดี มี
คุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ผู ้อื่นได้ทำความดี มี
คุณธรรม และพัฒนาตนเองได้ต่อไป   
๔. ต ัวแทนของสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
จำนวน ๑ โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสำเร็จ มีโครงการเข้าร่วม
ประกวดไมน่้อยกว่า 8 โครงงาน  
2. ระดับความสำเร็จ นักเรียนขยาย
โอกาสสามารถถ่ายทอดความรูก้ารเป็นพี่
เลี้ยงโครงงานคุณธรรม  
3. ระดับความสำเร็จ มีโครงการเข้าร่วม
ประกวดในระดับประทศ จำนวน ๑ โครง
งา 

 
ร้อยละ 90  

ของผู้เข้าร่วมประกวด 
1 โครงงาน 

  
งบประมาณ จำนวน  22,000.-บาท   ใชไ้ปจำนวน  22,000.-บาท   คิดเป็นร้อยละ 100  

 

สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

29 
ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำความดี ถวายในหลวง” 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

30 
⧫ โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอา่งทอง 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตลอดถึงกรณีตัวอย่างความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏบิัติหน้าที่ 
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 3. เพ ื ่ อให ้ ข ้ าราชการคร ู และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษาม ี ความร ู ้ ความเข ้ า ใจเก ี ่ ย วก ั บผลประโยชน์  
ทับซ้อน อันนำไปสู่การป้องกันการทุจริต 

4. เพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 5. เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่การฟ้องร้องทางปกครอง หรือการร้องเรียนกล่าว
หาทางวินัย 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่บทความข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับการรักษาวินัยประจำเดือน 
 
 
 

เชิงปริมาณ  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รวม 308 
คน มีความรู้ทางวินัย จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมตาม
สภาพที่พึงประสงค์ ตลอดทั้งมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถปฏบิัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกในการเปน็
ข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตน
และผลประโยชนส์่วนรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
ประพฤติตนเปน็พลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมธำรงรักษาวินัยข้าราชการสู่การเปน็
บุคคลต้นแบบได ้
 

กิจกรรมที่ 2 เข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่ สพฐ. หรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพนิติกร 
 
 

เชิงปริมาณ  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รวม 308 
คน มีความรู้ทางวินัย จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมตาม
สภาพที่พึงประสงค์ ตลอดทั้งมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถปฏบิัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกในกา 
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   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
 เป็นข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์สว่นรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
ประพฤติตนเปน็พลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมธำรงรักษาวินัยข้าราชการสู่การเปน็
บุคคลต้นแบบได ้
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมการพัฒนาวนิัยและคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรบัผูบ้ริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 

เชิงปริมาณ  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รวม 308 
คน มีความรู้ทางวินัย จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมตาม
สภาพที่พึงประสงค์ ตลอดทั้งมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถปฏบิัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกในการเปน็
ข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตน
และผลประโยชนส์่วนรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
ประพฤติตนเปน็พลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมธำรงรักษาวินัยข้าราชการสู่การเปน็
บุคคลต้นแบบได ้

 
 
ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
       ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
รวม 308 คน มีความรู้ทางวนิยั 
จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรม
ตามสภาพที่พึงประสงค์ ตลอดทั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ไดจ้ากการจัดโครงการ/ กจิกรรม   
(Lesson Learned) 
ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 
๓๐๘ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายปกครอง ตลอดจนวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏบิตัิงานให้
เกิดความถูกต้องและป้องกันปญัหาที่อาจ
เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เปน็นิติบุคคล                 
ตามกฎหมายมหาชน อันอาจจะนำไปสู่
การฟ้องร้องทางปกครอง 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขต 
พ ื ้ นท ี ่ ก ารศ ึ กษาประถมศ ึกษา
อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง
ถ ูกต ้องตามระเบ ียบกฎหมายที่
เก ี ่ยวข้อง มีจ ิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที ่ด ี สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรมธำรง
ร ักษาว ิน ัยข ้าราชการส ู ่การเป็น
บุคคลต้นแบบได้ 

 

ร้อยละ ๘๐ ด้านการนำไปใชป้ระโยชน์   
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ อันเปน็การช่วยลดปริมาณ
คดีการสืบสวน สอบสวนทางวนิยั และเป็น
การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าที่ พร้อมทั้ง
สามารถดำเนินการสบืสวนข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นได้ตามอำนาจหนา้ที่ 

 

 
งบประมาณ  จำนวน   ๑๔,๔๐๐.- บาท    ใชไ้ปจำนวน  ๙,๐๐๐.-บาท  คดิเปน็ร้อยละ   ๖๒.๕๐ 

คงเหลือจำนวน๕,๔๐๐บาท 
  
สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก… 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาวินยั และคุณธรรม จริยธรรมผู้บรหิาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา  
          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ และการขอมีและเลื่อน วิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. เพื่อให้ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้รหิารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ได้รว่มขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทาง สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่คราวในสงักัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาอ่างทอง  
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทีไ่ด้มาตรฐานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  
2. เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานเปน็ทีม  
3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน็เลิศ (HCEC)  
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่อยา่งเต็ม

ศักยภาพ  
2. เพื่อสนับสนนุให้บุคลากรสามารถสร้างองค์ความรู้และถา่ยทอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน               

ได้อย่างมีคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1  
       ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รองผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน  140 คน  ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ 
จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน 
รวมจำนวน  ๑๕๘  คน    
  
 

เชิงปริมาณ   
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
จำนวน 3 คน  ผู ้บริหารสถานศึกษา จำนวน  140 คน  
ผ ู ้อำนวยการกลุ ่มภารกิจ จำนวน 10 คน และเจ้าหน ้าที่              
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รวม   จำนวน  ๑๕๘  คน    

เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
กล ุ ่มภารกิจ นำความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับจากการประชุมสัมมนา           
มาพัฒนาวิชาชีพเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจ ได้ร่วมดำเนนิการขบัเคลื่อนนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ    
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   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 2  การประชุมสัมมนาลูกจา้งประจำ จำนวน 
46 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 คน ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิานทีไ่ด้มาตรฐาน และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการทำงาน  

เชิงปริมาณ  ลูกจ้างประจำ จำนวน 46 คน และลูกจา้ง
ชั่วคราว จำนวน 74 คน  ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ด้มาตรฐาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
ในการทำงาน  

เชิงคุณภาพ  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด มี
สมรรถนะในการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่ราชการ มีการสร้างเครือข่ายเครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างมีคุณภาพ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3  สนับสนุนส่งเสริมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 350 คน ได้ร ับการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ โดยการพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และสนับสนุนให้บุคลากร
สามารถสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ  
 

เชิงปริมาณ  สนับสนุนส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 350 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ โดยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(HCEC) และสนับสนุน ให้บุคลากรสามารถสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ได้รับการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน ในหนา้ที่อย่างเต็มศักยภาพ  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความศรัทธา  
ในวิชาชีพ มุ่งมัน่พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์
ผลงานทีส่ามารถเป็นแบบอย่างได้  
 

 
ผลสำเร็จที่ได้รับ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ  
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง มีแผนพฒันาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และ
แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   
ที่  สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทุกระดับ ตลอดจนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 
นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาและ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตลอดจนนโยบายที่เก่ียวข้องทุกระดับ ตาม
หลักการความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (XYZ)  
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับด ี
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
2. บุคลากรของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 50 คน มีความเข้าใจ
ในระบบการติดตามและรายงาน โดยเฉพาะระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ร้อยละ 80 
 

ระดับด ี

เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผน
ระดับที่ 2 และแผนระดบัที่ 3 และนโยบายรัฐบาล
ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
2. โครงการที่จะดำเนนิการในปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ
ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ 2562 – 2565 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ฉบับทบทวน) และ
แผนอ่ืน ๆ       ที่เก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ตามนโยบายสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง สามารถรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
การรายงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการรายงาน
ผลการดำเนนิงานตามการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา 

 
ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 

 
ระดับดี  

 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับด ี

  
งบประมาณ    จำนวน 36,720.-บาท    ใชไ้ปจำนวน  36,720.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 100  
  
 สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก... 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนันทยา  โสภณสรัญญา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
รายงานผลการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่ม
เครือข่าย และบุคลากรในสังกัด ทราบเปา้หมายการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนั และเป็นการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1-๔ 
 
 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการประชมุฯ ทั้ง ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
เนื้อหาในการอบรม ระดับด ี

 
ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ  
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชุมฯ ทัง้ ๔ กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย เนื้อหาใน
การอบรม  
 

 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
 

ระดับด ี

    ๑.  สพป.อ่างทอง สามารถอำนวย
ความสะดวกและให้บร ิการสน ับสนุน
ส่งเสริม ประสานงานการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
     ๒. บ ุคลากรสามารถปฏิบ ัต ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานฯ เกิด
สัมฤทธิ์ผล เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร 

  
งบประมาณ จำนวน  150,080.-บาท ใช้ไปจำนวน  ๑๕,๑๒0.-บาท   คิดเป็นร้อยละ 10.07 
      คงเหลือจำนวน  ๑๓๔,๙๖๐.-บาท 
สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก...  
 

 
 
 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

38 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

 
 

นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนบัสนนุการดำเนนิงานของ

โรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน การให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

ให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
3. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1   
1. ตรวจสอบด้านการเงิน การบญัชี และพสัดุ 
2. ตรวจสอบเงินอุดหนุนทีไ่ด้รบัจาก อปท. และเงิน
รายได้สถานศึกษา 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
- ตรวจสอบสถานศึกษาได้ 20 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาทีไ่ด้รับการตรจสอบทุกแห่ง มีความเข้าใจใน
การบริหารงบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงิน  และ
การปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี พัสดุ มปีระสิทธเภาพ 
ประสิทธผิล สามารถปฏบิัติงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ในการ
พัฒนาการเรียนการสนอให้เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและ
รักษาทรัพย์สินอยา่งคุ้มค่า 
2. สถานศึกษาในสังกัด ปฏบิัติงานการเงและพัสดุ เปน็ไปตาม
ระเบียบกฎหมายกำหนด ปราศจากการทุจริต 

 
กิจกรรมที่ 2    
1. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายคา่สาธารณูปโภคของส่วน
ราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี  
 

 
เชิงปริมาณ 

- ตรวจสอบสถานศึกษาได้ครบ 20 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. การรายงานผลการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นไปตามระยะเวลที่กำหนด 
2. การรายงานคา่สาธารรณูปโภค ไตรมาศที่ 1 และพ ไตร
มาศที่ 2 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
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ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
ตรวจสอบสถานศึกษาได้ครบ  20 แห่ง 

 
 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบสถานศึกษาได้ 20 แห่ง 

 งบประมาณ จำนวน   27,2000.00.-บาท ใช้ไปจำนวน   18,846.00.-บาท  คิดเปน็ร้อยละ  69.29    
                     คงเหลือจำนวน  11,646.00  บาท 
 

สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก… 

 
ภาพกิจกรรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

 

            
               
 
 
              
 
 
 
 
 
 

   
นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และการติดตาม ประเมินและรายงานผล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค ์
     กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจดัทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

๑. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  และ
นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา  ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   
   กิจกรรมที่ 2 การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน สพป.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ สพป.อ่างทอง สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อรายงานรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรงตามกำหนดเวลา 
3. เพ ื ่ อรายงานการต ิ ดตามและประเม ิ นผลการบร ิ หารจ ั ดการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานของสำน ั กงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการตรวจราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ได้ตรงตาม
กำหนดเวลา 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1  
     การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2. ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองทุกคน 
ให้มีความเข้าใจและใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็น
กรอบในการดำเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน และภารกิจกลุม่  
เชิงคุณภาพ 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พืน้ฐานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่อดคล้อง
เชื่อมโยงกบัแผนระดบัที่ 1 แผนระดบัที่ 2 และแผนระดบัที่ 3 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องดา้นการศึกษาและนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดบั ตามหลักการความสัมพนัธ์เชงิเหตุและผล (XYZ)  เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงตามสภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพ
ของหนว่ยงาน และสามารถขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัตไิด้
อย่างเปน็รูปธรรม 
 

กิจกรรมที่ 2  
     การประเมนิและรายงานผลการดำเนนิงาน สพป.
อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ สพป.
อ่างทอง สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. เพ ื ่อรายงานร ับการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ตรงตามกำหนดเวลา 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตามตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการตรวจราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานและรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ได้ตรงตาม
กำหนดเวลา 
 

 
ผลสำเร็จที่ได้รับ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่อดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทุกระดับ และมีความ
เชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
2. บุคลากรของสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จำนวน 50 คน มีความเข้าใจใน
ระบบการติดตามและรายงาน 
โดยเฉพาะระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของหนว่ยงานที่
เก่ียวข้องทุกระดับ และมีความเชื่อมโยง
กับแผน 3 ระดบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. บ ุคลากรสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับความ
สอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 
แผนระดับที ่ 2 และแผนระดับที ่ 3  
และนโยบายรัฐบาลที่เกี ่ยวข้องด้าน
การศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) 
2. โครงการท ี ่จะดำเน ินการใน
ป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 ม ีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบาย และตัวชี ้ว ัดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
แผนพ ัฒนาการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565  
สำน ั กงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง (ฉบับทบทวน) และ
แผนอื่น ๆ  ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจตามนโยบายสู ่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศ ึกษาอ ่างทอง สามารถ
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ
การรายงานที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ระบบต ิดตามและประ เม ินผล
แห ่ งชาต ิ  (eMENSCR)  และการ
รายงานผลการดำเนินงานตามการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข ั ้ นพ ื ้ นฐาน ได ้อย ่ า งครบถ ้วน 
ทันเวลา 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 

1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน
ระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 
3  และนโยบายรัฐบาลที ่ เก ี ่ยวข้องด้าน
การศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์ เชิง
เหตุและผล (XYZ) ในระดับดี 
2. โครงการตามแผนปฏิบ ัต ิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มีความสอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ เพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจตาม
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 งบประมาณ จำนวน  101,220.-บาท   ใชไ้ปจำนวน  71,880.-บาท   คดิเป็นร้อยละ  71,.01  

คงเหลือจำนวน  29,340 บาท 
 
สรุปผลการดำเนินงาน  
     󠄀   เป็นไปตามเป้าหมาย 
        ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

44 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และการตดิตามประเมินและรายงานผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผู้อำนวยการากลุ่มนโยบายและแผน  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

45 

⧫ โครงการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อนิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – ๑๙)  
          ๒. เพื่อรวบรวมผลการนิเทศการบริหารการศึกษาโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัด 
 
ผลการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการนิเทศการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน 
ขั้นตอนดำเนนิการ  
  1. คณะกรรมการดำเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน  ๑๔๒ โรงเรียน 
ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ คณะผู้นิเทศ ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน รองประธานกลุ่ม
โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแต่งตั้ง จำนวน ๑ คร้ัง/ภาคเรียน  
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับข้อมูลผลจากการนิเทศ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๑๔๒  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสำเร ็จของสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีการนิเทศการศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทของหนวยงานและสถานศึกษา 
๒. ระดับความสำเร็จสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จัดทํารายงานผลการนิเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดทีส่ามารถนาํไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดครบถวนสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
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ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๑. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๗  
อำเภอ จำนวน  ๑๙๐  คน  มี
ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง 
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๗ 
อำเภอ จำนวน  ๑๙๐ คน จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานของสถานศึกษาในสงักัด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศ ึกษาอ่างทอง ม ีการ
นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองครบทุกโรงเรียน 
 
 
 
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีรายงาน
ผลการน ิ เทศของโรงเร ียนใน
สังกัดครบทุกโรงเรียน 
 

 

งบประมาณ จำนวน ๕๙,๕๒๐  บาท ใชไ้ปจำนวน ๑๗,๙๒๓  บาท คิดเปน็ร้อยละ  30.11  
คงเหลือจำนวน  ๔๑,๕๙๗ .-บาท  

สรุปผลการดำเนินงาน  
    เป็นไปตามเป้าหมาย 
   󠄀 󠄀ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก… 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

47 

ภาพกิจกรรมโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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❖ ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื ่อเข้ารับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัล
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจำปี 2565 

25,000 25,000 0 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 รวมงบประมาณ 25,000 25,000 0  

 ผลการดำเนนิงานโครงการ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 - โครงการที่ดำเนนิงานแล้ว    จำนวน   1 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

49 
⧫ โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ       
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. เพ ื ่อบ ูรณาการทักษะช ีว ิตในการจ ัดการเร ียนร ู ้และจ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อการเสร ิมสร ้างทักษะชีว ิตนักเร ียน  
สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

3. คัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือก
ครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาฯและครูฯ  
 
 

เชิงปริมาณ 
คัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อ
รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คร้ัง มีโรงเรียนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
๕ โรงเรียน ครูเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕ ราย 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
สามารถคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดและคัดเลือกครู เพื่อเข้า
รับการพิจารณาให้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และคัดเลือกครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได ้
๒. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ส า ม า ร ถ ค ั ด เ ล ื อ ก ค ร ู ต ้ น แ บ บ เ พ ื ่ อ เ ส น อ 
เข้ารับการพิจารณาให้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สพป.อา่งทอง รอบ 6 เดอืน  

50 

ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนเข้าร่วมคัดเลือกสถานศึกษา
เพื ่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไม่น้อยกว่า ๕ โรงเรียน 
๒. ครเูข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ไมน่้อยกว่า ๕ ราย 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรยีน ครู และสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เกิดการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างทักษะชีวติทีม่ี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 
ร้อยละ ๑๐0 

 
 

ร้อยละ ๑๐0 
 
 
 

ร้อยละ  ๘๐ 

 
ร้อยละ ๑๐0 

 
 

ร้อยละ ๑๐0 
 
 
 

ร้อยละ  ๘๐ 

  
งบประมาณ จำนวน  ๒๕,๐๐๐.-บาท  ใชไ้ปจำนวน ๒๕,๐๐๐.-บาท    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก ... 

ภาพกิจกรรมโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครู 
เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ  การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
  
      
  

 
 
 

 
 
 
 
 

นายสุขเกษม  พันธ์นา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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❖ ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณจากแหล่งอืน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตาม
การดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปี 
2565 ภายใต้ช ุดโครงการจัดสรรเง ินอุดหนุน      
แบบมีเงื่อนไข 

18,000 18,000 0 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 รวมงบประมาณ 18,000 18,000 0  

 
ผลการดำเนนิงานโครงการงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

           - โครงการที่ดำเนนิงานแล้ว    จำนวน   1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
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⧫ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป ี๒๕๖๕ ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

วัตถุประสงค ์
             ๑. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน      
  ๒. เพื่อกำกับ ติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมอบรมครูผู้รบัผดิชอบระบบปจัจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนพิเศษ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้รับผิดชอบระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจนพิเศษของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จำนวน ๑๔๒ คน  เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้รับผิดชอบระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ   คัดกรอง การรับรองข้อมูล 
และการตรวจสอบข้อมูลการใชจ้่ายเงินของโรงเรียน และ
สามารถดำเนินงานได้    ตามขั้นตอนได้อยา่งถูกต้องครบถ้วน 

ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 
ครูผู้รับผิดชอบระบบปัจจัยพืน้ฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน ๑๔๒ คน  
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสำเร็จ จำนวนนกัเรียน
ได้รับการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบ
ข้อมูลและการใช้จ่ายเงนิของโรงเรียน  
2. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้ตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวน 
142 โรงเรียน 

 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐0 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
  
งบประมาณ จำนวน  ๑๘,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจำนวน   ๑๘,๐๐๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  100   

สรุปผลการดำเนินงาน  
        เป็นไปตามเป้าหมาย 
     󠄀   ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจาก... 
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ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสนบัสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชุดโครงการจดัสรรเงินอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุขเกษม  พันธ์นา  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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⧫ โครงการการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O – NET) นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
           2. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบไปใช้ในการพฒันาคุณภาพ 
              การศึกษาในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ผลการดำเนินงาน 
   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประสานงานการจดัสอบระหว่าง สทศ. 
ศูนย์สอบและสถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาอย่างนอ้ย ร้อยละ 90 เข้าร่วม
ทดสอบ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาที่เข้ารว่มการทดสอบ สามารถ
จัดการทดสอบได้อย่างถูกต้อง   
 

กิจกรรมที ่ 2 จ ัดทำโครงการและประกาศแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และ
ระดับสนามสอบในสถานศึกษาทุกสังกัดและจัดทำ
เอกสารที ่เกี ่ยวข้องในการดำเนินการสอบ/ประชุม
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 

เชิงปริมาณ สนามสอบทุกสนาม (ร้อยละ 100) มีคณะ
ดำเนินการจัดสอบ 
 
เชิงคุณภาพ เขตพื้นที่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดำเนินจัดสอบได้ครบถ้วนทุกระดับ 
 

กิจกรรมที่ 3 รับแบบทดสอบ เอกสารการสอบจาก 
สทศ. ตรวจนับแบบทดสอบ จัดแยกแบบทดสอบตาม
ระดับชัน้ สนามสอบ และเก็บรกัษาแบบทดสอบ 
 

เชิงปริมาณ  สนามสอบทุกสนาม (ร้อยละ 100) ได้
แบบทดสอบ เอกสารการสอบครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ สนามสอบทุกสนาม ได้แบบทดสอบ เอกสารการ
สอบครบถ้วน ภายใต้การรักษาที่ปลอดภัย 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบขั้น
พื้นฐานนักเรียนระดับชาติ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์
สอบและสนามสอบ 

เชิงปริมาณ  คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกสนาม (ร้อย
ละ 100) มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนนิจัดสอบได้อย่าง
ถูกต้อง และจัดส่งเอกสารได้อยา่งครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกสนาม  
มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนนิจัดสอบได้อย่างถูกต้อง และ
จัดส่งเอกสารได้อย่างครบถ้วน และทันเวลา 
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   กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ตามโครงการ ผลการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 5 ดำเนนิการสอบ รับ-ส่งแบบทดสอบเอกสาร
การสอบจากศนูย์สอบส่งมอบให้ศนูยป์ระสานงานอำเภอ 
สนามสอบทกุสนามสอบ ดำเนนิการสอบ ตรวจเยีย่มสนาม
สอบ และรบักระดาษคำตอบคนืหลังการสอบเสร็จสิ้นแต่ละ
วันและเก็บรักษากระดาษคำตอบ 

เชิงปริมาณ  คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกสนาม (ร้อย
ละ 100) มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนนิจัดสอบได้อย่าง
ถูกต้อง และจัดส่งเอกสารได้อยา่งครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกสนาม  
มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนนิจัดสอบได้อย่างถูกต้อง และ
จัดส่งเอกสารได้อย่างครบถ้วน และทันเวลา 

กิจกรรมที่ 5 จัดส่งกระดาษคำตอบคืน สทศ. พร้อม
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เชิงปริมาณ  คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับศนูย์สอบ 
(ร้อยละ 100) ส่งกระดาษคำตอบคืน สทศ. พร้อมเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดส่งเอกสารได้อย่างครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับศนูย์สอบ 
ส่งกระดาษคำตอบคืน สทศ. พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และจัดส่งเอกสารได้อย่างครบถว้น ตรงเวลา 

 

ผลสำเร็จที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
ที่สมัครใจสอบโอเน็ตมาเข้าสอบ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

สมัครใจสอบโอเน็ตมาเข้าสอบ 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ที่สมัคร
ใจสอบโอเน็ตมาเข้าสอบ ร้อยละ 86.75 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัคร
ใจสอบโอเน็ตมาเข้าสอบ ร้อยละ 68.33 

  
งบประมาณ จำนวน 331,440 บาท   ใชไ้ปจำนวน 331,440 บาท   คิดเป็นร้อยละ 100   
 
สรุปผลการดำเนินงาน  
     󠄀 เป็นไปตามเปา้หมาย 
      ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบน้อยกว่าค่าเป้าหมาย เพราะเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ของนักเรียนและสถานศึกษา 
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ภาพกิจกรรมโครงการการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  

            
 
 
 

 
 
 

นายณรงค์ สังข์สะอาด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค  

 จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 6 เดือน มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ   สรุปได้ดังนี้ 

 1. การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย  ปัญหา ความ
ต้องการในการบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อจำกัดของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจน การจัดสรร
งบประมาณไม่มีช่วงเวลาหรือจำนวนเงินที่ชัดเจน ทยอยการจัดสรรหลายครั้ง   ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
คาดคะเน ประมาณการ ซึ่งคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง 

 2. ด้านคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากขาดอัตรากำลังครู ขาดทรัพยากรในการบริหารจัดการ และการ     จัด
กิจกรรมของสถานศึกษาขนาดเล็กมีข้อจำกัดด้านจำนวนนักเรียนและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 

 3. การกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจังและไม่นำผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนา 

 4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิงานขาดการวิเคราะห์ข้อมลู
ให้ตรงประเด็นในการนำเสนอเป็นสารสนเทศ การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติเมื่อดำเนินการแล้วไม่ได้
สรุปผล หรือรายงานผลตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกำหนดนโนยบายกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนและ
จัดสรรงบประมาณตั้งแตต่้นปีงบประมาณ 
 2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความตระหนัก
ให้กับบุคลากรให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน โดยเน้ น         ให้ประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 
 3. ส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลากรทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานที่เก่ียวข้องกันซึ่งจะสง่ผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ 
 4. กำหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสกับสถานการณ์    
ปัจจุบัน 
 5. พัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบและสมบูรณ์มากขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 6. พัฒนามาตรฐานและตวัชี้วัดในการปฏิบัติงานทุกภารกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีแนวทางปฏิบตัิที่
ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางและเปา้หมายที่กำหนด และทราบปญัหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
ที ่ 284/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รอบ 6 เดือน  

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

ตามที่สำนักงานคณะทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และ
สนองนโยบายตามขอบเขตภารกิจการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการเร่งรัด กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อนำผลการประเมินเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ จึงกำหนดการติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  อาศัยอำนาจตามความ      ในมาตรา 37 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง รอบ ๖ เดือน และ 12 เดือน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ขอบข่ายในการดำเนินการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง        ประธานกรรมการ 
2. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง       รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง       รองประธานกรรมการ 
4. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง       รองประธานกรรมการ 
5. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
6. นางสายสุนีย์  ควรมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
7. นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
8. นายณรงค์  สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ ชนพ.    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

                                               /9. นางสาวนาถอนงค์… 
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9. นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคล ชนพ.    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
11. นางนันทยา  โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคล ชนพ.    กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
12. นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.  กรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13. นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกร ชนพ. ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
14. นางสาวอารีย์  บุญเสริม    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางไพฑูรย์  จิตใส               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   มีหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 

1. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง     หัวหน้าคณะทำงาน 
2. นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง     หัวหน้าคณะทำงาน 
3. นายสุชาติ  ทองมา  รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง     หัวหน้าคณะทำงาน 
4.. นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผู้อำนวยกากลุ่มนโยบายและแผน   คณะทำงาน 
5. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ผู้อำนวยกากลุ่มอำนวยการ   คณะทำงาน 
6. นางสาวรัฐพร  งามรุ่งโรจน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คณะทำงาน 
7. นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคล ชนพ.    คณะทำงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  คณะทำงาน 
9. นางนันทยา  โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
10. นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.  คณะทำงาน 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
11. นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกร ชนพ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คณะทำงาน 
12. นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ ชนพ.    คณะทำงาน 
13. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ ชนพ.    คณะทำงาน 
14. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล ศึกษานิเทศก์ ชนพ.    คณะทำงาน  
15. นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชนก.    คณะทำงาน 
16. นายสุขเกษม  พันธ์นา นักวิชาการศึกษา ชนพ.    คณะทำงาน 
17. นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษา ชนก.    คณะทำงาน 
18. นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานทั่วไป ชนก.    คณะทำงาน 
19. นางอรนุช  ชูเทียน  นักวิชาการพัสดุ ชนก.    คณะทำงาน 
20. นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดการงานทั่วไป ชนก.    คณะทำงาน 

                                                                                     /๓. คณะทำงาน...  
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๓. คณะทำงานสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    มีหน้าที่ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และจัดทำ
รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน 12 เดือน   ตรวจสอบข้อมูลที่เกี ่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งออกแบบปก และรูปเล่มรายงานให้เหมาะสมสวยงาม  ประกอบด้วย 

๑. นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง          ประธานคณะทำงาน 
๒. นางสาวอารีย์  บุญเสริม   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     รองประธานคณะทำงาน 
3.  นางไพฑูรย์  จติใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.      กรรมการและเลขานุการ 
4. นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการ ชนง.          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ให้บังเกิดผลดี บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป 

                               สั่ง  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5                            . 

 
 

 
 
                                             (นายมงคล  รุ่งสว่าง) 
                     อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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                 คณะทำงานจัดทำเอกสาร 
 

ที่ปรึกษา 

  นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นายสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นายสุชาติ  ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 

รวบรวม/ เรียบเรียง 

นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

นางสาวอารีย ์ บุญเสริม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางกมลวรรณ  ยีสุ่่นศร ี เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 
 
 
พิมพ์/ จัดทำรูปเล่ม 

นางไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 

ออกแบบปก 

นายภาสพงศ์  รักงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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