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สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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กลุ่มนโยบายและแผน

: สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึ กษาอ่างทอง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คํานํา
ตามพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙
ไดกําหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทําแผนปฏิบัติการเปนการลวงหนา และมาตรา ๑๖ ใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติการของสวนราชการนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงาน
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ ปนสวนเชื่อมและสงตอนโยบายการจัดการศึกษาจากรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสูสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตัวผูเ รียนให
เกิดคุณภาพตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลและสังคมมุง หวัง
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดใชแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลือ่ นภารกิจ และเปนตัว
กํากับติดตามสถานศึกษาและผูป ฏิบัติงานทุกระดับใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขอขอบคุณทุกทานที่มสี วนเกี่ยวของในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ให
สําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิง่ วาแผนปฏิบัตกิ ารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูมสี วนเกี่ยวของนําไปใช
เปนกรอบในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

( นายสุดใจ มอญรัต )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สารบัญ
คํานํา
หนา
สวนที่ ๑ สภาพการทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

๓

สวนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
- เปาหมายการใหบริการ
- นโยบายของรัฐบาล
- นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอางทอง

๓๖
๓๗
๔๓
๔๙
๕๕

สวนที่ ๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๐
- สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
- รายละเอียดโครงการ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สวนที่ ๔ การบริหารแผนสูการปฏิบัติ

๕๖
๖๒
๒๙๐

สวนที่ ๕ ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ

๒๙๓

ภาคผนวก
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่ ๖๑๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓๐๑

- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ที่ ๔๕/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๓๐๕

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตราประจําจังหวัดอางทอง คือ รูปอางทองในอางมีรวงขาวและใบขาว รูปอางทอง ใน
อางมีรวงขาวและใบขาว หมายถึง จังหวัดอางทองเปนที่ราบลุม มีลักษณะเปนแอง
รับน้ําภูมิประเทศเหมาะแกการเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเปนรูปอางสีทอง ซึ่ง
หมายถึงความอุดมสมบูรณของจังหวัด และในอาง มีรวงขาวและใบขาว ซึ่งหมายถึงการ
ทํานา อาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้
คําขวัญประจําจังหวัดอางทอง
พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพอโตองคใหญ
วีรไทยใจกลา ตุกตาชาววัง โดงดังจักสาน
ถิ่นฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน

ตนไมประจําจังหวัด
มะพลับ (ชื่ อวิท ยาศาสตร : Diospyros malabarica (Desr.)
Kostel) เปนตนไมยืนตนขนาดกลางใบเดี่ยวที่อยูในวงศ Ebenaceae ซึ่ง
อยูในวงศเ ดียวกับ ตนตะโก ตนมะพลับนั้นมีดอกขนาดเล็ก และก็มีผ ลที่
คอ นข า งกลมแต ถ า สุ ก แล ว สามารถกิ น ได มี ร สชาติ อ ร อ ย ต น มะพลั บ
นอกจากมีผลที่กินไดแลวยังมีคุณคาในทางสมุนไพรสูงมากดวย
มะพลับเปนไมมงคลชนิดหนึ่งของคนไทย กําหนดปลูกไวทาง ทิศใต
เชื่อกันวาการปลูกตนมะพลับในบริเวณบานจะทําใหร่ํารวยยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ประวัติความเปนมา
จังหวัดอางทองตามหลัก ฐานทางประวัติศาสตร สันนิษฐานวาอางทองเปนชุมชนโบราณขนาดเล็ก
ตั้งแตสมัยทวารวดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา อางทองเปนชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมวา “แขวงเมืองวิเศษ
ชัยชาญ” ตั้งอยูริมฝงแมน้ํานอย
พระราชพงศาวดารในสมัยกรุง ศรีอยุธยา บทบาทความสําคัญ ของเมืองอางทองเปนเมืองหนาดาน
ที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสูรบกับกองทัพพม า ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทําเลที่ ตั้งของเมืองอางทอง และ
สภาพ ภูมิประเทศที่เปนที่ราบ มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน คือ แมน้ําเจาพระยา ทําใหเมืองอางทองกลายเปน
เสนทางเดินทัพ เมื่อพมา ยกทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยา และบางครั้งกลายเปนสมรภูมิที่ทั้งสองฝายใชประลองยุทธ
กัน
ชาวอางทองไดพลีชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อชาติไทยยามที่บานเมืองมีภัยสงคราม เชน การกอบกูเอกราช
ของชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พมาไดใชแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เปนที่ตั้งคายตีกรุงศรีอยุธยา
และเกิดการสูรบครั้งสําคัญที่จารึกไวในประวัติศาสตรไทย คือ ศึกบางระจันที่บานบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ซึ่งชาวอางทองไดรวมสูรบกับกองทัพพมาอยางหาวหาญ ดังนั้น อางทองสมควรไดรับ การขนานนามวาเปน
เมืองแหง “วีรไทยใจกลา”
สภาพทั่วไป
จังหวัดอางทอง ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย เปนเมืองอูขาวอูน้ําที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของชาติมาเปนเวลาชานาน ผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสงไปขาย
ยังตางประเทศไดมากเปนอันดับหนึ่ง ทํารายไดเลี้ยงประชากรและใชในการพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนา
ตลอดมา แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายที่ใหความอุดมสมบูรณ ไหลผานพื้นที่ราบลุมภาคกลาง ซึ่งเริ่มตนจาก
จังหวัดนครสวรรคลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนสวนมากตามพื้นที่ราบลุมภาคกลาง จึงประกอบ
อาชีพทํานา กลาวไดวาภูมิประเทศเปนตัวกําหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ เปนลักษณะเฉพาะ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองอยางสําคัญ
๑. สภาพทางภูมิศาสตร
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอางทองตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร และเสนทางตามลําแมน้ําเจาพระยาถึง
ตลาดทาเตียนระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีรูปรางลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสวนกวางตามแนว
ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และสวนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใตใกลเคียงกันประมาณ ๔๐ กิโลเมตร พื้นที่
ทั้งหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

จั ง หวั ด สิ งห์ บุ รี
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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

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม ลักษณะคลายอางไมมีภูเขา ไมมีปาไม
ดินเปนดินเหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทํานาขาว ทําไร และทําสวน มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน
๒ สาย คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย โดยแมน้ําเจาพระยาไหลผานจังหวัดอางทองจาก ทิศเหนือไปทิศใต
ระยะทางยาวประมาณ ๔๐ กิโ ลเมตร ไหลผานทองที่อําเภอไชโย อําเภอเมืองอางทอง และอําเภอปาโมก
จากนั้นไหลเขาสูเขตทองที่อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนแม น้ํานอยเปนแมน้ําที่แยกจาก
แมน้ําเจาพระยาที่อําเภอเมืองชัยนาท ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทองในเขตพื้ นที่
อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเ ศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาอีกครั้ง หนึ่ง ที่จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมระยะทางที่ไหลผานจังหวัดอางทองยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากจัง หวัดอางทองตั้ง อยู ในเขตพื้นที่รอนชุม ชื้น ดัง นั้น ภู มิอากาศจึง เปนแบบฝนเมืองรอ น
โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศ
หนาวเย็ น และแหง แลง และไดรับอิท ธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
กันยายน ทําใหมีเมฆมากและมีฝนตกชุก ฤดูกาล แบงออกเปน ๓ ฤดู คือ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ฤดูรอน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว

เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ

๑.๔ การคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงภายในพื้นที่จังหวัดอางทอง สามารถเดินทางไดโดยรถยนต ซึ่งการคมนาคมขนสง
แบงออกได ดังนี้
๑.๔.๑ การคมนาคมขนสงจากตัวจังหวัดไปยังอําเภอ ตําบล หมูบาน และจังหวัดใกลเคียงสามารถ
เดินทางไดดวยรถยนตโดยสารประจําทาง มีศูนยกลางการเดินรถอยูที่สถานีจอดรถโดยสารประจําทางจังหวัด
อางทอง (ตั้งอยูที่ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง)
๑.๔.๒ การคมนาคมขนสงระหวางจังหวัดตาง ๆ สามารถเดินทางไดดวยรถยนตโดยสารประจําทาง
และรถยนตสวนบุคคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพฯ - อางทอง สามารถเดินทางไดสะดวกถึง ๓ เสนทาง ดังนี้
- เสนทางที่ ๑ ใชเสนทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จากกรุงเทพฯ แยกเขา
เสนทางสายเอเชีย ผานอําเภอบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา - อําเภอบางปะหัน - อางทอง ระยะทาง
๑๐๕ กิโลเมตร
- เสนทางที่ ๒ ใชเสนทางตัดใหม ขามสะพานพระปนเกลา - ตลิ่งชัน เขาเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๐ ผานจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-อางทอง ระยะทางประมาณ
๑๕๐ กิโลเมตร
- เสนทางที่ ๓ ใชเสนทางกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ผานปากเกร็ด เขาทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๑๑๑ ผานอําเภอบางไทร-อําเภอเสนา-พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใชเสนทางหมายเลข ๓๒๖๓ และตอเขา
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ เขาอําเภอปาโมก-อางทอง รวมระยะทาง ๑๔๐ กิโลเมตร หรือใชทางพิเศษอุดรรัถยา
(ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๑๕๔๓
๑.๔.๓ การคมนาคมขนสงจากจังหวัดอางทอง - กรุงเทพฯ
- สายที่ ๑๕ กรุงเทพฯ - อางทอง ระยะทาง ๑๐๘ กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัทขนสง
จํากัด มีรถบริการวันละ ๔๖ เที่ยว (ไป ๒๓ เที่ยว - กลับ ๒๓ เที่ยว)
- สายที่ ๙๐๒ กรุงเทพฯ - อางทอง ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัท
ขนสง จํากัด มีรถบริการวันละ ๓๔ เที่ยว (ไป ๑๗ เที่ยว - กลับ ๑๗ เที่ยว) จุดจอดรถ ณ สถานีขนสงโดยสาร
ประจําทางจังหวัดอางทอง
- สายที่ ๙๕๑ กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัท
ขนสง จํากัด มีรถบริการวันละ ๘๐ เที่ยว (ไป ๔๐ เที่ยว-กลับ ๔๐ เที่ยว) จุดจอดรถ ณ สถานีขนสงโดยสาร
ประจําทางจังหวัดอางทอง และตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
- สายที่ ๙๕๒ กรุงเทพฯ - วิเศษชัยชาญ ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของ
บริษัทขนสง จํากัด มีรถบริการวันละ ๓๐ เที่ยว (ไป ๑๕ เที่ยว-กลับ ๑๕ เที่ยว) จุดจอดรถ ตําบลศาลเจาโรง
ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ดานการปกครอง
๒.๑ การปกครอง
จังหวัดอางทองแบงเขตการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ ๗๓ ตําบล ๕๑๓ หมูบาน และการปกครอง
ทองถิ่น ๖๕ แหง ประกอบดวย
๒.๑.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด
๑ แหง
๒.๑.๒ เทศบาล
๒๑ แหง
๒.๑.๓ องคการบริหารสวนตําบล
๔๓ แหง
ตาราง ๑.๑ แสดงเขตการปกครอง
อําเภอ
เมืองอางทอง
ไชโย
ปาโมก
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
แสวงหา
สามโก
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)
๑๐๒.๘๔๖
๗๒.๓๒๖
๘๐.๘๕๔
๒๒๔.๗๐๒
๒๑๙.๔๑๔
๑๘๑.๓๔๑
๘๖.๘๘๙
๙๖๘.๓๗๒

ตําบล

หมูบาน

เทศบาล

อบต.

๑๔
๙
๘
๑๕
๑๕
๗
๕
๗๓

๘๑
๕๑
๔๗
๑๒๖
๑๑๐
๖๑
๓๗
๕๑๓

๓
๒
๑
๗
๕
๒
๑
๒๑

๘
๓
๖
๙
๙
๖
๒
๔๓

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง (ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ )
๒.๒ ประชากร
จํานวนประชากรจังหวัดอางทองตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๘๓,๑๗๔ คน เปนชาย ๑๓๕,๘๕๑ คน หญิง ๑๔๗,๓๒๓ คน ประชากรอาศัยอยูในอําเภอวิเศษชัยชาญ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๒๓.๖๑ ของจํานวนประชากรทั้งหมด รองลงมาไดแกอําเภอเมืองอางทอง รอยละ
๑๙.๙๕ และอําเภอโพธิ์ทอง รอยละ ๑๙.๐๙ อําเภอที่ประชากรนอยที่สุดไดแก อําเภอสามโก คิดเปนรอยละ
๖.๘๒
จํานวนครัวเรือนในจังหวัดอางทอง รวมทั้งสิ้น ๙๔,๐๓๗ ครัวเรือน อําเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด คือ
อําเภอวิเศษชัยชาญ รองลงมาคืออําเภอเมืองอางทอง และอําเภอโพธิ์ทอง ตามลําดับ
ตาราง ๑.๒ แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดอางทอง
อําเภอ
อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ

จํานวน
ครัวเรือน
๒๑,๕๔๖
๒๒,๐๕๓

ชาย
๒๖,๙๔๙
๓๒,๐๖๔

ประชากร
หญิง
รวม
๒๙,๕๗๘
๕๖,๕๒๗
๓๔,๗๕๓
๖๖,๘๑๗

รอยละ
๑๙.๙๖
๒๓.๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอ
อําเภอปาโมก
อําเภอไชโย
อําเภอแสวงหา
อําเภอสามโก
รวม

๑๗,๕๙๑
จํานวน
ครัวเรือน
๙,๖๐๗
๖,๙๔๑
๑๐,๔๓๗
๕,๘๖๒
๙๔,๐๓๗

๒๕,๘๓๕
ชาย
๑๓,๗๓๔
๑๑,๐๗๕
๑๖,๙๙๑
๙,๒๐๓
๑๓๕,๘๕๑

๒๘,๑๗๘
๕๔,๐๑๓
ประชากร
หญิง
รวม
๑๔,๘๕๗
๒๘,๕๙๑
๑๑,๙๕๔
๒๓,๐๒๙
๑๗,๘๘๓
๓๔,๘๗๔
๑๐,๑๒๐
๑๙,๓๒๓
๑๔๗,๓๒๓ ๒๘๓,๑๗๔

๑๙.๐๗
รอยละ
๑๐.๑๐
๘.๑๓
๑๒.๓๒
๖.๘๒
๑๐๐.๐๐

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง (ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ )
๓. ดานเศรษฐกิจ
๓.๑ สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดอางทองเปน “อูขาว–อูน้ํา” ที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอางทอง
อยูในฐานะที่ส ามารถเลี้ยงตนเองไดเ ปนอยางดี ในแงของอาหารและแรงงาน “ขาว” เปนผลผลิตที่สําคัญ
ที่สงออกของจังหวัด อยางไรก็ตาม การที่โครงสรางดานเศรษฐกิจของจังหวัดผูกพันอยูกับการเกษตรเปนหลัก
ทําใหจังหวัดอางทองมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจต่ํา
๓.๒ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดอางทองในป ๒๕๕๖ เทากับ ๒๔,๓๓๘ ลานบาท ลดลง
จากปที่ผานมา ๑,๖๖๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖.๔๑ รายไดเฉลี่ย/คน/ป ๙๔,๖๕๘ บาท ลดลงจากปที่ผานมา
๖,๘๐๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖.๗๐ จัดเปนอันดับ ที่ ๔๒ ของประเทศ รายไดสวนใหญม าจาก สาขา
เกษตรกรรม คิดเปนมูลคา ๖,๒๓๕ ลานบาท รองลงมาไดแก สาขาอุตสาหกรรม คิดเปนมูลคา ๔,๘๐๑ ลาน
บาท และสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน คิดเปนมูลคา ๒,๖๒๖ ลานบาท
ตาราง ๑.๓ แสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) จังหวัดอางทอง ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕
ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(ลานบาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว
(บาท)

ป
๒๕๕๑

ป
ป
ป ๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ป
๒๕๕๖

๒๐,๗๐๗ ๑๙,๙๕๖ ๑๘,๓๔๙ ๒๐,๘๖๑ ๒๖,๐๐๕
๒๔,๓๓๘
๗๙,๘๙๔ ๗๗,๗๒๕ ๗๒,๑๘๑ ๘๑,๐๓๒ ๑๐๑,๔๕๘ ๙๔,๖๕๘

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๘)
นอกจากนี้ยัง มีอุตสาหกรรม หัตถกรรมทองถิ่น ซึ่ง เกษตรกรจะใชเ วลาวางจากการทํานาขาวมา
ประดิษฐผลิตภัณฑจักสาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑจักสานเครื่องหวายและไมไผที่ฝมือประณีต ปจจุบันสินคา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

อุตสาหกรรมในครัวเรือน/หัตถกรรมพื้นบาน สามารถผลิตจําหนายไดทั้งในและตางประเทศ เชน กลอง ดอกไม
ประดิษฐ ผลิตภัณฑจักสานจากหวาย ไมไผ ผักตบชวา และตุกตาชาววัง

กลองตําบลเอกราช

ตุกตาชาววัง

ผลิตภัณฑภาชนะจักสานดวยหวาย ไมไผ และผักตบชวา
๓.๓ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓.๓.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ดําเนินการในจังหวัดอางทอง สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ ไดให
ความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร ผานทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก
๑) โครงการฟาร ม ตั ว อย า งตามแนวพระราชดํ า ริ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีน ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
๒) โครงการฟาร ม ตั ว อย า งตามแนวพระราชดํ า ริ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓) ศูนยศิลปาชีพสีบัวทอง ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
๔) โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
๕) โครงการโรงสีเทพประทาน ๒ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
๖) โครงการตนแบบฟนฟูผูประสบอุทกภัย โดยแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตําบลบานแห อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

๔. ดานสังคม
๔.๑ การศึกษา
ป ๒๕๕๘ จังหวัดอางทองมีสถานศึกษาที่เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น ๑๙๔ แหง มีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๔๖,๐๘๕ คน มีครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒,๘๘๗ คน คิดเปนอัตราสวน ครู ๑ คนตอนักเรียน ๑๖ คน
ตาราง ๑.๔ แสดงขอมูลดานสถานศึกษา จังหวัดอางทอง
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพป./สพม./ศูนย
การศึกษาพิเศษ)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น
สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
กรมศิลปกร (สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป)
สถาบันการพลศึกษา/โรงเรียน
กีฬา
รวม

สถานศึกษา นักเรียน
(แหง)
(คน)

หองเรียน
(หอง)

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(คน)

อัตราสวนครู
ตอนักเรียน
(คน)

๑๖๗

๓๓,๕๒๖

๑,๗๔๔

๒,๐๘๙

๑ : ๑๖

๙

๔,๒๗๑

๑๕๗

๒๕๗

๑ : ๑๗

๓

๒,๙๒๒

๑๓๙

๑๖๕

๑ : ๑๗

๙

๓,๖๖๘

๑๖๖

๒๑๗

๑ : ๑๗

๓

๗๐

๑๕

๒๕

๑:๓

๑

๗๒๕

๒๖

๖๑

๑ : ๑๒

๒

๙๐๓

๖๑

๗๓

๑ : ๑๒

๑๙๔

๔๖,๐๘๕

๒,๓๐๘

๒,๘๘๗

๑ : ๑๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ในสวนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัด
อางทอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๔๐.๘๓
ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ไดผลการทดสอบ รอยละ ๔๐.๗๐ วิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดแก กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กลุมสาระศิล ปะ กลุม สาระวิท ยาศาสตร กลุม สาระภาษาไทย กลุ ม สาระคณิตศาสตร และ
กลุมสาระภาษาอังกฤษ แยกเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน
๓๙ โรงเรียน มีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย ๓๘.๑๐ และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๕ (จังหวัดอางทอง) จํานวน ๑๔ โรงเรียน มีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย ๔๐.๙๔นอกจากนี้ มีโรงเรียนเอกชน
ในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕ โรงเรียน มีผ ลการทดสอบรวมเฉลี่ย
๓๙.๙๐ ดังตาราง ๑.๑๖
ตาราง ๑.๕ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดอางทอง
กลุมสาระการเรียนรู

ประเทศ
๓๕.๒๐
๔๖.๗๙

ปการศึกษา ๒๕๕๗
จังหวัด
สพป.อางทอง สพม.เขต ๕
๓๕.๓๙
๓๔.๒๕
๓๕.๖๔
๔๖.๖๘
๔๖.๙๔
๔๓.๗๐

๑. ภาษาไทย
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๓. ภาษาอังกฤษ
๒๗.๔๖
๒๗.๐๙
๔. คณิตศาสตร
๒๙.๖๕
๒๙.๕๙
๕. วิทยาศาสตร
๓๘.๖๒
๓๘.๗๗
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
๕๙.๓๒
๕๙.๗๒
๗. ศิลปะ
๔๓.๑๔
๔๓.๒๔
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๕.๔๒
๔๕.๘๗
รวมเฉลี่ย ๘ กลุมสาระ
๔๐.๗๐
๔๐.๘๓
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ตาราง ๑.๖ แสดงจํานวนวัด พระสงฆ และสามเณรจังหวัดอางทอง
อําเภอ
เมือง
วิเศษชัย
ชาญ
โพธิ์ทอง

๒๕.๕๖
๒๕.๘๐
๓๔.๕๗
๕๖.๗๒
๔๐.๒๖
๔๓.๙๐
๓๘.๑๐

๒๖.๐๗
๒๙.๑๙
๓๙.๒๙
๖๐.๓๖
๔๓.๕๑
๔๖.๗๕
๔๐.๙๔

เอกชน
๓๔.๙๘
๔๕.๗๔
๒๕.๙๑
๒๗.๘๘
๓๗.๖๗
๕๘.๙๓
๔๒.๔๔
๔๕.๖๖
๓๙.๙๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
วัด พระสงฆ สามเณร วัด พระสงฆ สามเณร วัด พระสงฆ สามเณร วัด พระสงฆ สามเณร
(แหง) (รูป) (รูป) (แหง) (รูป) (รูป) (แหง) (รูป) (รูป) (แหง) (รูป) (รูป)
๔๐ ๓๒๕ ๔๙ ๔๐ ๓๒๖ ๖๑ ๔๐ ๓๓๙ ๕๕ ๔๐ ๓๓๕ ๔๗
๕๓
๔๕

๔๗๘
๓๖๑

๒๔
๖๙

๕๓
๔๕

๔๔๑
๓๓๗

๒๗
๖๙

๕๓
๔๕

๔๓๒
๓๗๒

๒๘
๖๗

๕๓
๔๕

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔๓๓
๓๖๙

๒๙
๕๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

อําเภอ
ไชโย
ปาโมก
แสวงหา
สามโก
รวม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
วัด พระสงฆ สามเณร วัด พระสงฆ สามเณร วัด พระสงฆ สามเณร วัด พระสงฆ สามเณร
(แหง) (รูป) (รูป) (แหง) (รูป) (รูป) (แหง) (รูป) (รูป) (แหง) (รูป) (รูป)
๒๕ ๑๘๕ ๓๐ ๒๕ ๑๖๔ ๒๙ ๒๖ ๑๗๗ ๒๖ ๒๖ ๑๗๗ ๓๒
๒๒ ๒๓๐
๗ ๒๒ ๒๒๑ ๗๔ ๒๒ ๒๑๘ ๗๒ ๒๒ ๒๑๗ ๖๒
๒๒ ๒๐๒ ๘๙ ๒๒ ๒๑๙
๕ ๒๒ ๒๐๐ ๔ ๒๒ ๒๐๔
๔
๑๐ ๑๐๔ ๒๙ ๑๐ ๘๘
๓๘ ๑๑ ๘๐ ๔๐ ๑๑ ๙๙
๓๖
๒๑๗ ๑,๘๘๕ ๒๙๗ ๒๑๗ ๑,๗๙๖ ๓๐๓ ๒๑๙ ๑,๘๑๘ ๒๙๒ ๒๑๙ ๑,๘๕๔ ๒๖๒

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอางทอง ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๔.๓ วัฒนธรรมและประเพณี
งานไหวครูกลอง ประเพณีการไหวครูกลองบาน
ปากน้ํา สมัยกอนกลองใชตีเ ปนสัญ ญาณบอกเวลา และ
เหตุการณตาง ๆ การทํากลองของชาวบานปากน้ําแหง
อําเภอปาโมก มีประวัติการประดิษฐสรางสรรคที่สืบสาน
กันมานานกวา ๕๐ ป งานไหวครูก ลองจะจัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดี เดือน ๙ ของทุกป
งานบุญโขลกแปงขนมจีน ณ วัดสวางอารมณ
อําเภอโพธิ์ทอง เปนการสืบทอดประเพณีที่ดีงามใหคงอยู
คูชุมชน และถือเอาวันที่มีการโขลกแปงขนมจีน ซึ่งตรงกับ
วันขึ้น ๑๑ ค่ํา เดือน ๑๑ เปนงานบุญประจําป สืบตอมา
เปนเวลากวา ๖๐ ป
งานประเพณีกวนขาวอาซูรอ
การกวนขาวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) ตรงกับวันที่ ๑๐
เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเปนเดือนแรกของของศาสนาอิส ลาม
เปนประเพณีทองถิ่นของชาวไทยมุส ลิม คําวา อาซูร อ
เปนภาษาอาหรับ แปลวา การผสมการรวมกันคือการนํา
สิ่งของที่รับประทานไดหลายสิ่งหลายอยางมากวนรวมกัน
มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนขาวอาซูรอจะใชคนใน
หมูบานมาชวยกัน เปนการสงเสริมความสามัคคีในชุมชน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งานประเพณีแขงเรือยาว
ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกป
วัดริมแมน้ําจะมีการจัดงานแขงเรือยาวเพื่ออนุรักษ
สืบทอดประเพณีของทองถิ่นเพื่อประกวดประชันฝมือ
ฝพายเปนการสรางความสนุกสนานตื่นเตนใหกับผูรวมงาน
เชน งานประเพณีแขงเรือยาววัดปาโมกวรวิหาร อําเภอ
ปาโมก งานประเพณีแขงเรือยาววัดสุวรรณราชหงส
บริเวณหนาวัดสุวรรณราชหงส อําเภอโพธิ์ทอง
๘.๑ แหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถาน
๘.๑.๑ วัด ไชโยวรวิ ห าร ตั้ง อยูที่ตํ าบลไชโย อําเภอไชโย เปน ที่
ประดิ ษ ฐานพระมหาพุ ท ธพิ ม พ หรื อ ที่ เ รี ย กว า “หลวงพ อ โต” เป น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหนาตักกวาง ๘ วา ๖ นิ้ว สูง ๑๑ วา ๑ ศอก
๗ นิ้ว พระวิ ห าร มีรูป ทรงแปลกตา ดานนอกมีรูป ทวารบาลลายรดน้ํ า
เปนรูป เสี้ยวกวาง เสาวิห ารดานหนา -หลัง พระวิห ารมีขนาดใหญโ ตมาก
ภายในพระอุโบสถผนัง ทุก ดานมีภาพจิตรกรรมฝมือชางสมัยรัชกาลที่ ๕
เป นเรื่อ งพุท ธประวั ติที่ วิจิ ต รงดงาม นอกจากนี้ ยั ง มีอี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทํา ให
ประชาชนรูจัก วัดนี้เ ปนอยางดี ไดแก “พระสมเด็จ เกษไชโย” พระเครื่อง
ที่สรางโดยสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ซึ่งเปยมไปดวยพุทธคุณ
นานัปการ
๘.๑.๒ วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยูที่ตําบลอินทประมูล
อําเภอโพธิ์ทอง เปนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย มีความยาว ๕๐ เมตร เดิมพระพุทธไสยาสน
ประดิ ษ ฐานอยู ใ นวิ ห าร แต ต อ มาหั ก พั ง หมดเหลื อ แต เ สา
จึง มองดู ค ล า ยประดิ ษ ฐานบนโคกดิ น ชาวบา นจึ ง เรี ย กว า
“โคกพระนอน” ด า นหน า พระประธานเป น ลานกว า ง
ด า นปลายพระบาทเป น กลุ ม กุ ฏิ ส ร า งขึ้ น ใหม ทางลาน
ดานตะวันตกถัดจากถนนเปนอาคารโบราณตั้ง อยูบนเนินสูง
บนเนินมีซากวิหารที่เหลือแตผนังกออิฐและเจดียเล็ก ๆ ๒ องค สันนิษฐานวาสรางสมัยอยุธยาตอนปลาย
๘.๑.๓ วัดปาโมกวรวิหาร มีพระวิหารพระพุทธไสยาสน เปนลักษณะ
สถาปตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแทมีรูปทรงหลังคาเปนฐานวิหาร
ออนโคงรูปสําเภา ไมสูงมากนักเปนหลังคาลด ๒ ชั้น ตอดวยปกนก
ดานละ ๒ แถบ มี ๙ หอง เจาะชองหนาตางดานละ ๗ บาน ดานหนา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เจาะเปนประตู ทางเขาประตูเขียนลายรดน้ําลายพุมทรงขาวบิณฑ กานแยง ยอดพระพุทธไสยาสนกอดวยอิฐปูน
ปนลงรักปดทองทั้งองค นอนตะแคงขวาแบบสีหไสยา มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท ๒๒ เมตร พระเศียร
หนุนพระเขนยรูปทรง กระบอก ๓ ใบ ลดหลั่นกันจากใหญขึ้นไปหาเล็กแลวคลุมดวยผาทิพยจัดเปนผาทิพยที่มี
ลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด
๘.๑.๔ วัดสี่รอย ตั้งอยูที่ตําบลสี่รอย อําเภอวิเศษชัยชาญ
ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยกองคใหญ
อยูกลางแจง สรางเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๒ องคพระทําดวยปูน
มี ห น า ตั ก กว า ง ๖ เมตร สู ง ๒๑ เมตร อยู ด า นหน า
พระอุโบสถและเจดียสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสองเปนศิลปะ
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร ชาวบ า นเรี ย กว า “หลวงพ อ โต
วัดสี่รอย” หรือ “หลวงพอรองไห”
๘.๑.๕ วัดต นสน ตั้ง อยูใ นเขตเทศบาลเมืองอางทอง
เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง หนาตักกวาง
๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๒ ศอก ๑๙ นิ้ว ปดทองคําแททั้งองค
มีโบสถศิลปะอยุธยา ประดิษฐานหลวงพอดํา พระพุทธรูปศิลปะ
สมัย อยุธ ยาอายุก วา รอยป วิ ห ารพระพุท ธชิน ราช ประดิษ ฐาน
พระพุ ท ธชิ นราช (จํ าลอง) และมี ส มเด็ จ พระศรี เ มือ งทองเงิ น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญ ประดิษฐานอยูกลางแจงบริเวณ
ประตูทางเขาวัด
๘.๑.๖ วัดเขียน ตั้งอยูในทองที่ตําบลศาลาเจาโรงทองอําเภอวิเศษ
ชัยชาญ ภายในพระอุโ บสถมีภาพฝาผนัง สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายสันนิษฐานวาเปนฝมือชางสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ

๘.๑.๗ วัดทาสุทธาวาส ตั้งอยูในทองที่อําเภอปาโมก เปนวัดที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไวใน
พระอุปถัมภเปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเ สาวรีย
สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเ สาวรียส มเด็จ
พระเอกาทศรถ และเปนสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับกลางน้ํา
ภายในพระอุ โ บสถมี ภ าพฝ พ ระหั ต ถ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่สวนหนึ่ง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ใชเปนศูนยตุกตาชาววัง
๘.๑.๘ วัดมวง ตั้งอยูในทองที่ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ
เป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานของ “พระพุ ท ธมหานวมิ น ทร ศ ากยมุ นี
ศรี วิเ ศษชัย ชาญ”ขนาดหนา ตัก กวา ง ๖๒ เมตร สูง ๙๓ เมตร
พุทธลักษณะงดงามสีทองอราม ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง ๑๖ ป
โบสถ วั ด มว งมี ค วามวิ จิ ต รงดงามล อ มรอบด ว ยกลีบ บั ว ปู น ป น
ที่สวยงาม และใหญที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับ
ประวัติพระพุท ธเจา บริเ วณรอบ ๆ วัดมีรูป ปู นปนพระอรหันต
เทพเจาตาง ๆ ทั้งจีนและพราหมณ มีการจําลองเมืองนรก-สวรรค
และเหตุการณสําคัญของคายบางระจัน
๘.๑.๙ พระตําหนัก คํา หยาด ตั้ง อยูในทองที่ตํ าบลคําหยาด
อําเภอโพธิ์ท อง เจา ฟาอุทุม พรเปน ผูส รางขึ้นเมื่อ ป ๒๓๑๐
ทรงใชเปนสถานที่ประทับขณะทรงผนวช

๘.๑.๑๐ วัดจันทรังษี ตั้งอยูในตําบลหัวไผ อําเภอเมือง
อางทอง ภายในวัดมีวิห ารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง ๕ชั้น สูง
๔๘ เมตร กวาง ๒๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร มีสถาปตยกรรมอัน
วิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานรูป หลอหลวงพอสด วัดปากน้ํา
(หลวงพอสด จันทสโร) หลอดวยโลหะองคใหญที่สุด ในโลก มี
ขนาดหนาตักกวาง ๖ เมตร ๙ นิ้ว สูง ๙ เมตร ๙ นิ้ว
๘.๑.๑๑ อนุสาวรียนายดอก นายทองแกว ตั้งอยูในทองที่ตําบล
ไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงวีรชน
ชาวเมืองวิเศษชัยชาญ ที่ไดรวมทําศึกสูรบกับกองทัพพมาในศึก
บางระจันเมื่อป ๒๓๑๐

๘.๑.๑๒ วัดอางทองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระอุโบสถที่งดงาม มีพระเจดีย ทรงระฆัง
ประดับดวยไมสักงดงามเปนระเบียบซึ่งลวนเปนสถาปตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ตั้งอยูใกลกับศาลา
กลางจังหวัดอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘.๑.๑๓ วัดบานพราน อยูในทองที่ตําบลบานพราน อําเภอแสวงหา เปนวัดเกาแก มีพระพุทธรูปศิลา
แลง ประดิษฐานไวในวิหาร ชาวบานเรียกวา “หลวงพอไกรทอง” มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุมภัยผูสักการะ
๘.๑.๑๔ วัดสระเกษ ตั้งอยูที่ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโยเดิมมีนามวา
“วัดเสาธงหิน ”เปนวั ดที่มี เ รื่อ งราวเกี่ย วกับ ประวั ติศาสตร สมั ย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดกรีฑ าทัพขับ ไลขาศึก ไดชัยชนะ
แลวไดพักทัพที่วัดเสาธงหิน ไดส รงน้ําสระเกศาที่วัดนี้ จึง เรียกวา
“วัดสระเกษ”
๘.๑.๑๕ วัดโพธิ์หอม ตั้งอยูในทองที่ตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย มีการขุดคนพบรูปพระพรหมสีห่ นา
สองเศียร เปนปูนปนขนาดใหญ ศิลปะแบบขอม ประดิษฐานบนพานซึ่ง อยูดานหนาฐานพระอุโ บสถเดิม
๘.๑.๑๖ อนุสาวรียพันทายนรสิงห ตั้งอยูภายในเขตวัดนรสิงห อําเภอปาโมก สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึก
ถึงพันทายนรสิงห
๘.๑.๑๗ วัดสระแกว ตั้งอยูในทองที่ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก เปนสถานเลี้ยงเด็กกําพรา
๘.๑.๑๘ บานคูเมือง อยูในทองที่ตําบลบานไผ อําเภอแสวงหา เปนสถานที่ที่นักโบราณคดีไดขุดคนพบ
ซากเมืองโบราณสมัยทวาราวดี และรองรอยคูเมืองหลงเหลืออยู
๘.๑.๑๙ วัดมหานาม ตั้งอยูที่บานมหานาม หมูที่ ๔ ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย เดิมชาวบานเรียกกันวา
“วัดอินทราราม” เปนวัดที่มีพระพุทธรูปกออิฐถือปูน สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกวา “หลวงพอขาว”
๘.๒ แหลงทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๘.๒.๑ หมูบานจักสานผลิตภัณฑไมไผและหวาย ตั้งอยูในทองที่ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง
๘.๒.๒ ตุกตาชาววัง บานบางเสด็จ ตั้งอยูภายในเขตวัดทาสุทธาวาส อําเภอปาโมก เปนโครงการที่
สมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙
๘.๒.๓ หมูบานทํากลอง ตั้งอยูในทองที่ตําบลเอกราช อําเภอปาโมก มีการผลิตและจําหนายกลองนานาชนิด
หลายรูปแบบ
๘.๒.๔ หมูบานจักสานผักตบชวา ที่บานคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง และที่อําเภอไชโย
๘.๓ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก การลองเรือ-แพ แมน้ํานอย วังปลาวัดตนสน วัดขอย วัดเกาะ อุทยาน
สวรรค ๑๑๕ ปอางทอง หนองเจ็ดเสนเฉลิมพระเกียรติ
๘.๔ แหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ไดแก โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริฯ ตําบลสีบัวทอง
โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริฯ หนองระหารจีน แหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานแห
พิพิธภัณฑตํานานเมืองอางทอง พิพิธภัณฑเครื่องใชไมไผ ศูนยศึกษาประวัติศาสตรแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
ศูนยขอมูลการทองเที่ยวเมืองอางทอง สวนเกษตรตาง ๆ
๘.๕ แหลงจําหนายสินคา ของที่ระลึก รานอาหารและทีพ่ ัก
๘.๕.๑ แหลงจําหนายสินคา ของที่ระลึก ไดแก ตลาดศาลเจาโรงทอง ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP
บางเจาฉา ๑๐๘ เทคโนฟารม ฯลฯ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘.๕.๒ รานอาหาร ไดแก รานนิรมิต รานกําธร รานปนโต รานเรือกลางสวน รานเล็กบานรอ รานยาน
ซื่อปลาเผา รานตนมะขาม ครัวคุณกุง ฯลฯ
๘.๕.๓ ที่พัก ไดแก โรงแรมอางทอง ซีแอลการเดนท โฮมสเตยบางเจาฉา โฮมสเตยชมรมเพื่อนเกษตร
โฮมสเตยไผดําพัฒนา โฮมสเตยคลองขุน ฯลฯ
๘.๖ กิจกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญ เชน การจัดงานเกษตรและของดีเมืองอางทอง งานรําลึกวีรชนแขวง
เมืองวิเศษชัยชาญ งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา งานพันทายนรสิงห งานมหกรรมลิเก งานมหกรรมกลองนานาชาติ
งานมหกรรมกินกุงใหญ กินไขนกกระทา กินปลาผักผลไมปลอดสารพิษ

งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา

งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ

งานเกษตรและของดีเมืองอางทอง งานมหกรรมกินกุง ใหญ กินไขนกกระทา กินปลาผักผลไมปลอดสารพิษ

งานมหกรรมลิเก

งานมหกรรมกลองนานาชาติ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๑๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตาราง ๑.๗ อําเภอ สํานักงานเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอ
๑. เมืองอางทอง
- องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง
๒. วิเศษชัยชาญ

๓. โพธิ์ทอง

๔. ปาโมก
๕. ไชโย
๖. แสวงหา
๗. สามโก
รวม ๗ อําเภอ ๑ อบจ.

สํานักงานเทศบาล
๑. เมืองอางทอง
๒. ตําบลศาลาแดง
๓. ตําบลโพสะ
๑. ตําบลวิเศษไชยชาญ
๒. ตําบลบางจัก
๓. ตําบลหวยคันแหลน
๔. ตําบลทาชาง
๕. ตําบลไผดําพัฒนา
๖. ตําบลมวงเตี้ย
๗. ตําบลสาวรองไห
๑. ตําบลโพธิ์ทอง
๒. ตําบลรํามะสัก
๓. ตําบลทางพระ
๔. ตําบลโคกพุทรา
๕. ตําบลมวงคัน
๑. ตําบลปาโมก

องคการบริหารสวนตําบล
๑. บานอิฐ ๒. ปางิ้ว ๓. ยานซื่อ
๔. หัวไผ ๕. คลองวัว ๖. บานแห
๗. จําปาหลอ ๘. ตลาดกรวด
๑. ศาลเจาโรงทอง ๒. ไผจําศีล
๓. บางจัก
๔. คลองขนาก
๕. ยี่ลน
๖. หลักแกว
๗. ไผวง
๘. หัวตะพาน
๙. ตลาดใหม

๑. บางเจาฉา ๒. องครักษ
๓. บางระกํา ๔. อินทประมูล
๕. บางพลับ ๖. หนองแมไก
๗. คําหยาด ๘. ยางชาย
๙. อางแกว
๑. บางเสด็จ ๒. โรงชาง ๓. สายทอง
๔. นรสิงห ๕. เอกราช ๖. โผงเผง
๑. ตําบลไชโย
๑. ชัยฤทธิ์ ๒. เทวราช
๒. ตําบลเกษไชโย
๓. ราชสถิตย
๑. ตําบลแสวงหา
๑. วังน้ําเย็น ๒. สีบัวทอง
๒. ตํ า บลเพชรเมื อ ง ๓. บานพราน ๔. จําลอง
ทอง
๕. ศรีพราน ๖. หวยไผ
๑. ตําบลสามโก
๑. โพธิ์มวงพันธ ๒. อบทม
๒๑ เทศบาล
๔๓ อบต.
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

วิสัยทัศน
ป๒๕๕๖
อางทองเมืองนาอยู
แหลงผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ป๒๕๕๗
อางทองเมืองนาอยู
แหลงผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ป ๒๕๕๘
อางทองเมืองอาหาร
ปลอดภัย นาอยู
นาเที่ยว

ป ๒๕๕๙
อางทองเมืองนาอยู
แหลงผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ดานการศึกษา
จังหวัดอางทอง มีสถานศึกษาที่เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น ๑๙๒ แหง มีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๔๓,๑๓๘ คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ๒,๖๙๕ คน คิดเปนอัตราสวน ครู ๑ คนตอนักเรียน ๑๗ คน
การเขาถึงโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา
ดานการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา จากการจัดการศึก ษาระดับ ปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวาปการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียน
ไดเรียนในระดับปฐมวัย จํานวน ๖,๓๔๒ คน นักเรียนไดเรียนในระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๘,๗๓๐ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๐,๑๖๘ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๗,๘๙๘ คน อนุปริญญา
สายอาชีพ จํานวน ๙๘๕ คน ปริญญาตรี จํานวน ๑,๒๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๕,๓๓๓ คน
การเกณฑนักเรียนอายุครบเกณฑ เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีเด็กอายุ
ครบเกณฑจํา นวน ๓,๕๖๕ คน ได เ ขา เรีย น ๓,๑๑๖ คน คิ ดเป นรอ ยละ ๘๗.๑๒ และมีนั ก เรี ยนจบ
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๓,๑๙๓ คนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๓,๘๓๗ คน คิดเปนรอย
ละ ๘๓.๒๒ และมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๒,๘๑๙ คน เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๑,๕๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๗๘ และเขาเรียนตอ ปวช. ๑ จํานวน ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๓.๖
รวมผูเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ๑ ทั้งสิ้น ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๔๒ (หมายเหตุ
เฉพาะสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง)
ดานคุณภาพทางการศึกษา
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๗
กลุมสาระ
การเรียนรู

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ปการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ความตาง
สพฐ. /
สพป.

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ความตาง
ปการศึกษา
๒๕๕๗/
๒๕๕๘

อางทอง

ระดับ สพป.

ภาษาไทย

๔๔.๐๓

๔๔.๓๐

๔๙.๓๓

๔๘.๓๙

๔๙.๑๗

+๐.๗๘

+๔.๘๗

สังคมศึกษาฯ

๔๙.๐๓

๔๙.๕๑

๔๙.๑๘

๔๗.๖๔

๔๘.๓๒

+๐.๖๘

-๑.๑๙

ภาษาอังกฤษ

๓๒.๘๘

๓๓.๒๑

๔๐.๓๑

๓๖.๖๑

๓๘.๑๗

+๑.๕๖

+๔.๙๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ปการศึกษา ๒๕๕๗

ปการศึกษา ๒๕๕๘

ความตาง
ปการศึกษา
๒๕๕๗/
๒๕๕๘
ระดับ สพป.

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ความตาง
สพฐ. /
สพป.
อางทอง

คณิตศาสตร

๓๖.๗๗

๓๘.๑๕

๔๓.๔๗

๔๑.๗๖

๔๒.๙๙

+๑.๒๓

+๔.๘๔

วิทยาศาสตร

๔๐.๙๗

๔๑.๔๓

๔๒.๕๙

๔๑.๕๕

๔๑.๘๖

+๐.๓๑

+๐.๔๓

รวมเฉลี่ย

๔๐.๗๔

๔๑.๓๒

๔๔.๙๘

๔๓.๑๙

๔๔.๑๐

+๐.๙๑

+๒.๗๘

กลุมสาระ
การเรียนรู

สรุป - คาเฉลี่ยรอยละชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ ของ สพฐ.
จํานวน ๕ กลุม สาระการเรียนรู ๒
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๗

ปการศึกษา ๒๕๕๘

ความตาง
ปการศึกษา
๒๕๕๗/
๒๕๕๘
ระดับ สพป.

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ความตาง
สพฐ. /
สพป.
อางทอง

ภาษาไทย

๓๕.๓๙

๓๔.๒๕

๔๒.๖๔

๔๒.๘๙

๔๑.๐๔

-๑.๘๕

+๖.๗๙

สังคมศึกษาฯ

๔๖.๙๔

๔๓.๗๐

๔๖.๒๔

๔๖.๔๒

๔๒.๔๑

-๔.๐๑

-๑.๒๙

ภาษาอังกฤษ

๒๗.๐๙

๒๕.๕๖

๓๐.๖๒

๓๐.๑๖

๒๕.๙๔

-๔.๒๒

+๐.๓๘

คณิตศาสตร

๒๙.๕๙

๒๕.๘๐

๓๒.๔๐

๓๒.๔๒

๒๘.๐๒

-๔.๔๐

+๒.๒๒

วิทยาศาสตร

๓๘.๗๗

๓๔.๕๗

๓๗.๖๓

๓๗.๘๘

๓๕.๓๕

-๒.๕๓

+๐.๗๘

กลุมสาระ
การเรียนรู

รวมเฉลี่ย
๓๕.๕๖ ๓๒.๗๘ ๓๗.๙๑ ๓๗.๙๕ ๓๔.๕๕
-๓.๔๐
+๑.๗๗
สรุป ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาพรวมและรายกลุมสาระยังนอยกวา
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ พบวา สูงขึ้น ๔ กลุมสาระ คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑.๓. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา
๑ ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตั้งอยูบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
ถนน
เทศบาล ๔ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง รหัสไปรษณีย ๑๔๐๐๐ โทร ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑
, ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕ และ ๐๓๕-๖๑๒๑๙๑ โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒ Website : www.atg.obec.go.th
พื้นที่เขตรับผิดชอบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอําเภอ ๗ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองอางทอง
๒. อําเภอไชโย
๓. อําเภอปาโมก
๔. อําเภอโพธิ์ทอง
๕. อําเภอวิเศษชัยชาญ
๖. อําเภอสามโก
๗. อําเภอแสวงหา
ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๑. ๔. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษาของจังหวัดอางทอง
การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors Analysis)
จุดแข็ง ( Strength )
๑. มีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
๒. มีสถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาเฉพาะดานในการอนุรักษ เผยแพร สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี กีฬา และอาชีพที่มีศักยภาพสงผลใหประชาชนในพื้นที่มีโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
๓. สถานศึก ษานําพระราชดํารัส “หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” มาใชในการจัดการเรียน
การสอน และสงเสริมการเรียนรูในการดํารงชีวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส ว นใหญ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง และได รั บ การพั ฒ นา
อยางตอเนื่อง ดวยวิธีที่หลากหลาย
๕. มีเครือขายการบริหารจัดการในทุกระดับตอการพัฒนาการศึกษา
๖. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีและดีมาก เนื่องจากหนวยงาน
ทางการศึกษามีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
๗. ประชากรวัยเรียนไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

จุดออน ( Weakness )
๑. สถานศึกษาในเขตเมืองกับเขตนอกเมืองมีความแตกตางกันในดานปจจัยทางการศึกษา สงผลตอ
ภาพรวมในการบริหารจัดการศึกษา
๒. มีสถานศึก ษาขนาดเล็กจํานวนมากที่มีทรัพยากรทางการศึกษาไมเพียงพอสง ผลตอการบริห าร
จัดการ และคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชายังมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาระดับประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
๔. ระบบขอมูล สารสนเทศดานการศึกษาของสถานศึก ษาในภาพรวมจัง หวัดยัง ไมครอบคลุม และ
ไมครบถวน ไมเปนเอกภาพ
๕. นักเรียนสวนหนึ่งมีปญหาดานการอาน การเขียนและขาดทักษะความรูความสามารถในการคิด
วิเคราะห การใชเหตุผลและการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๖. จํานวนผูเรียนสายอาชีพต่ํากวาเปาหมาย
๗. ครูสอนในสาขาวิชาที่ไมตรงกับสาชาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด และไมสอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษาและมีภาระงานนอกจากการสอน
๘. สถานศึ ก ษาส ว นใหญ ยั ง ไม ส ามารถบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ สภาพบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors Analysis)
โอกาส (Opportunities)
๑. มีแหลงเรียนรู แหลงประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่นและโครงการพระราชดําริสงเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับ
๒. นโยบายของภาครัฐสนับสนุนใหผูเ รียนไดรับโอกาสทางการศึก ษาเพิ่ม ขึ้น เชน Thailand ๔.๐
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ ประชารัฐ คําสั่ง คสช. ดานการศึกษา นโยบายดานการศึกษา นโยบายดานคุณธรรม
จริยธรรมฯ
๓. โครงสร า งพื้ น ฐานทั่ ว ถึง พื้น ที่ มี ก ารคมนาคมสะดวกสง ผลให ผู ป กครอง นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา
มีทางเลือกในการเขารับการศึกษาหรือศึกษาตอ
๔. เทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลตอการสือ่ สารและการเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางหลากหลายและรวดเร็ว
๕. การขยายตัวดานเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพของผูเรียนมากขึ้น
๖. มีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคีเครือขายรวมจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
๗. มีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
๘. ผูเรียนไดรับการสนับ สนุนดานปจ จัยตาง ๆ ไดพัฒนาความสามารถดานกีฬา นาฎศิลปถึง ขีดสุด
ตามความสามารถของตนเอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

อุปสรรค (Threat)
๑. นโยบายการศึกษาขาดความตอเนื่อง
๒. สภาพภูมิศาสตรในพื้นที่ประสบปญหาภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ ทําใหผูปกครอง
สวนหนึ่งมีฐานะยากจน สงผลตอความพรอมของผูเรียน
๓. ทัศนคติ คานิยมของผูปกครองไมสนับสนุนและไมเห็นความสําคัญของการเรียนทางดานอาชีพ เชน
การเกษตร
๔. นโยบายการลดอัตรากําลังคนภาครัฐทําใหมีผลกระทบตอโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมเพียงพอและ
ไมสามารถเกลี่ยอัตรากําลังได
๕. ปญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สื่อไมสรางสรรค แมวัยใส
๗. งบประมาณการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญของโรงเรียนมาจากคารายหัวผูเรียนทําใหการจัดการ
สื่อวัสดุ ครุภัณฑไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
๘. ชุมชน ทองถิ่นสวนใหญยังขาดความเขมแข็งและไมคอยเห็นความสําคัญของการเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศึกษาอยางจริงจัง

ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ
การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ( ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓ มาตรา ๓๗ ในแตละเขต
พื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง
ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ ระบุ
ไวขางตนทั้งนี้ตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ใน
การดําเนินการ
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวใน มาตรา ๓๖ และใหมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. อํานาจหนาที่ ในการบริหารและการจัดการศึก ษาและพัฒ นาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวมกับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. รับ ผิดชอบในการพิจ ารณาแบง สวนราชการภายในสถานศึก ษาของสถานศึก ษาและสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบัติห นาที่อื่นตามที่ก ฎหมายกําหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
๒. วิเ คราะหก ารจัดตั้ง งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึก ษาและหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้ง บุคคล และองคก รชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดําเนินงานและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา
๑๐. ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้ นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานมีก ารแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓ และขอ ๔ เพื่อใหสอดคลอง
กั บ ภารกิ จ และการกระจายอํ า นาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปลี่ยนมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบงสวนราชการตามการ
โครงสรางบริหารงานโดยองคคณะบุคคลประกอบดวยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตรวจสอบประเมินผลและนิเ ทศการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

๑. โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง

(กศจ.)

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง (อกศจ.)

ผูอํานวยการ
สพป.อางทอง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ (กตปน.)

หนวยตรวจสอบภายใน
รองผูอํานวยการ
สพป.อางทอง

กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนโยบายและแผน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมกลุมนิเทศ ติดตามฯ

กลุมบริหารงานการเงินฯ

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด
กลุมโรงเรียน
กลุมเครือขาย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. เขตพื้นทีบ่ ริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๗ อําเภอ
ประกอบดวย อําเภอเมืองอางทอง อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสาม
โก และอํ าเภอแสวงหา มี โ รงเรีย นในความรั บ ผิ ดชอบจํ านวน ๑๖๑ โรงเรี ยน แยกเป นโรงเรี ยนรัฐ บาล
๑๕๒ โรงเรียน โรงเรียนเอกชน ๙โรงเรียนและไดบริหารจัดการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหประชากรวัย
เรียนไดรับ การศึก ษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาใหไดม าตรฐานการศึก ษาเพื่อบรรลุผ ล
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๕๓(ฉบับที่๓)และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กลุมโรงเรียน 14 กลุม กลุมเครือขาย 3 กลุม

กลุมเมืองทองสัมพันธ(12 โรงเรียน)
กลุมศูนยเจาพระยา(10 โรงเรียน)
กลุมไชโยบูรพา(9 โรงเรียน)
กลุมเกษไชโย(7 โรงเรียน)

เครือขายกลุมปฐมวัย
เครือขายกลุมประถมศึกษา
เครือขายกลุมมัธยมศึกษาตอนตน
ตอนต

กลุมปาโมก(10 โรงเรียน)
กลุมจินดามณี(9 โรงเรียน)
กลุมพระตําหนัก(12 โรงเรียน)
กลุมขุนอินท(12 โรงเรียน)
กลุมพัฒนมิตร(13 โรงเรียน)
กลุมดอกแกว(7 โรงเรียน)
กลุมวิเศษเมืองทอง(15 โรงเรียน)
กลุมแสวงหาพัฒนา(9 โรงเรียน)
กลุมบานนายแทน(11 โรงเรียน)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๒๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กลุมสามโก (10 โรงเรียน)

๓.ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ ๑ แสดงขอมูลจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด
สถานศึกษาในสังกัด

อําเภอ

สถานศึกษานอกสังกัด
สอศ.
อปท.
รวม
๒
๓
๕

รวมทั้งสิ้น

เมืองอางทอง

สพป.
๒๓

สช.
๑

รวม
๒๔

ไชโย

๑๘

-

๑๘

-

-

-

๑๘

ปาโมก

๑๑

๓

๑๔

-

๖

๖

๒๐

โพธิ์ทอง

๓๔

-

๓๔

๑

-

๑

๔๐

วิเศษชัยชาญ

๓๕

๔

๓๙

๑

-

๑

๔๐

สามโก

๑๑

-

๑๑

-

-

-

๑๑

แสวงหา

๒๐

-

๒๐

-

-

-

๒๐

๑๕๒

๘

๑๖๐

๔

๙

๑๓

๑๗๓

รวมทั้งสิ้น

๒๙

 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดมากทีส่ ุด คือ อําเภอวิเศษชัยชาญ
 จํานวนสถานศึกษานอกสังกัดมากทีส่ ุด คืออําเภอโพธิ์ทองและอําเภอวิเศษชัยชาญ

ไชโย

๑๔
๘
๒๔

๔
๓
๑๐

๑๘
๑๑
๓๔

ปาโมก
โพธิ์ทอง

๑
๑

๒

รวม

๒๓

ปวช. ปวส.

๔

อ.๑ -ม.๖

รวม

๑๙

อ.๑ -ม.๓

อ.๑ -ม.๓

เมืองอางทอง

อ.๑-ป.๖

อ.๑ -ป.๖

อําเภอ

สถานศึกษาเอกชน
อ.๑ -อ.๓

สถานศึกษาสังกัด สพป.

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ ๒ แสดงขอมูลจํานวนสถานศึกษาสังกัด สพป. อางทอง และสถานศึกษาเอกชน จําแนกตามระดับ
ชั้นในการจัดการเรียนการสอน

๑

๒๔

๓
-

๑๘
๑๔
๓๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

วิเศษชัยชาญ

๒๘

๗

๓๕

๑

๓

๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓๙

๑๑

แสวงหา

๑๑

๙

๒๐

รวมทั้งสิ้น

๑๑๓

๓๙

๑๕๒

๒

๑

๓

๒

รวมทั้งสิ้น

๒

รวม

อ.๑ -อ.๓

๙

ปวช. ปวส.

รวม

๙

อ.๑ -ม.๖

อ.๑ -ม.๓

สามโก

อ.๑ -ม.๓

อ.๑ -ป.๖

อําเภอ

สถานศึกษาเอกชน
อ.๑-ป.๖

สถานศึกษาสังกัด สพป.

-

๑๑

-

๒๐

๘

๑๖๐

 สถานศึกษาสังกัด สพป.อางทอง จัดการเรียนการสอนระดับ อ.๑-ป.๖ มากที่สุด
 สถานศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนระดับ อ.๑-ป.๖ และระดับปวช./ปวส.มากทีส่ ุด

ตารางที่ ๓ แสดงขอมูลจํานวนสถานศึกษาในสังกัด

แสวงหา

สามโก

วิเศษชัย
ชาญ

โพธิ์ทอง

จํานวน คิดเปน
รวม รอยละ

ปาโมก

ขนาด

เมือง
อางทอง
ไชโย

จําแนกตามอําเภอ

ขนาดที่ ๑ (นร.๑-๑๒๐ คน)
๑๐๑ ๖๖.๔๕ ๑๗ ๑๒ ๘ ๒๓ ๒๓
๘
๑๐
ขนาดที่ ๒ (นร.๑๒๑-๒๐๐ คน)
๓๓ ๒๑.๗๑ ๔
๔
๒
๖
๙
๒
๖
ขนาดที่ ๓ (นร.๒๐๑-๓๐๐ คน)
๑๒ ๗.๘๙ ๑
๒
๑
๔
๒
๑
๑
ขนาดที่ ๔ (นร.๓๐๑-๔๙๙ คน)
๓
๑.๙๗
๓
ขนาดที่ ๕ (นร.๕๐๐-๑๔๙๙ คน)
๒
๑.๓๒
๑
๑
ขนาดที่ ๖ (นร.๑๕๐๐-๒๔๙๙ คน)
๐
ขนาดที่ ๗ (นร.๒๕๐๐ คนขึ้นไป)
๑
๐.๖๖ ๑
รวม
๑๕๒ ๑๐๐ ๒๓ ๑๘ ๑๑ ๓๔ ๓๕
๑๑ ๒๐
 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาดโรงเรียน มากที่สุด คือ ขนาดที่ ๑ (นักเรียน ๑ -๑๒๐ คน)
จํานวน ๑๐๑ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๖๖.๔๕
 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาดโรงเรียนนอยที่สุดคือขนาดที่ ๕ (นักเรียน ๕๐๐-๑๔๙๙ คน)
จํานวน ๒ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๑.๓๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตารางที่ ๔ แสดงขอมูลจํานวนหองเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อางทอง จํานวน ๑๕๒ แหง
จํานวน
หองเรียน
๓๐๙
๙๖๑
๑๑๗
๑,๓๘๗

ระดับชั้นเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รวมทุกระดับ

ชาย
๒,๑๒๐
๗,๗๔๒
๑,๐๘๖
๑๐,๙๔๘

จํานวนนักเรียน
หญิง
๒,๑๒๖
๗,๐๕๓
๗๙๕
๙,๙๗๔

รวม
๔,๒๔๖
๑๔,๗๙๕
๑,๑๘๑
๒๐,๙๒๒

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 จํานวนหองเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.อางทอง มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.อางทอง มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
ตารางที่ ๕ แสดงขอมูลจํานวนหองเรียนและนักเรียนของโรงเรียนเอกชน จํานวน ๓,๔๐๐ แหง
จํานวน
หองเรียน
๓๗๓
๑,๙๕๒
๑,๐๗๕
๓,๔๐๐

ระดับชั้นเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ปวช.
ระดับปวส.
รวมทุกระดับ

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
๖๒๐
๕๙๘
๙๕๙
๙๙๓
๕๔๘
๕๒๗
๒,๑๒๗ ๒,๑๑๘

รวม
๑,๒๑๘
๓๒๒
๑,๐๗๕
๒,๖๑๕

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอมูล ปการศึกษา ๒๕๕๙
 จํานวนหองเรียนโรงเรียนเอกชน มากทีส่ ุด คือ ระดับประถมศึกษา
จํานวนหองเรียนโรงเรียนเอกชน นอยทีส่ ุด คือ ระดับ กอนประถมศึกษา
 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเอกชน มากทีส่ ุด คือ ระดับกอนประถมศึกษา
จํานวนหองเรียนโรงเรียนเอกชน นอยทีส่ ุด คือ ระดับ กอนประถมศึกษา
ตารางที่ ๖ จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
ครูผูชวย
คศ.๑

ผอ.สพป.
-

รอง ผอ.
ศึกษานิเทศก ผอ.รร.
สพป.
-

รอง
ผอ.รร.
-

ครู

รวม

๑๐๙
๑๗๗

๑๐๙
๑๗๗

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตําแหนง
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๔
รวม

ผอ.สพป.
๑
๑

รอง ผอ.
ศึกษานิเทศก ผอ.รร.
สพป.
๑
๑๖
๑
๘
๑๑๕
๔
๒
๒
๕
๑๑
๑๓๓

รอง
ผอ.รร.
๔
๔

ครู

รวม

๑๒๘
๖๓๕
๑
๑,๐๕๐

๑๔๕
๗๖๓
๑๐
๑,๒๐๔

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา มากทีส่ ุด คือ ตําแหนง คศ.๓
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา นอยทีส่ ุด คือ ตําแหนง คศ.๔
ตารางที่ ๗ บุคลากรปฏิบัตงิ านจริง ณ สพป.อางทอง
บุคลากร
ทางการศึกษา
รายการ
อื่น
ตาม ม.๓๘(๑)
ม.๓๘ ข(๓,๔)
ผอ.สพป.
๑
รอง ผอ.สพป.
๕
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
๑๑
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
หนวยตรวจสอบ
ภายใน
รวมทั้งสิ้น
๑๗

บุคลากร
ทาง
การศึกษา
อื่นตาม ม.
๓๘(๒)
๙
๗
๑๒
๗

ลูกจาง
รวม
ประจํา

ต่ํา
ป.
กวา ป.ตรี ป.โท
เอก
ป.ตรี

รวม
ทั้งสิ้น

๘
-

๑
๕
๑๗
๗
๑๒
๗

๔
๑
๑

๑๑
๒
๘
๔

๑
๔
๒
๓
๔
๒

๑
๑
-

๑
๕
๑๗
๗
๑๒
๗

๘

-

๘

-

๗

๑

-

๘

๓
๓

-

๑๔
๓

๑
-

๓
๒

๙
-

๑
๑

๑๔
๓

๒

-

๒

-

-

๒

-

๒

๕๑

๘

๗๖

๗

๓๗

๒๘

๔

๗๖

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ )
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. สรุปผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการตามนโยบาย
จุดเนน และกลยุทธ สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชแผนปฏิบัติการ
ประจําปเปนแนวทาง เนนการบริห ารงานแบบองคร วมทุก ภาคสวนมีสวนรวมใหบรรลุวัตถุป ระสงคและ
เปาหมายการใหบริการและพัฒนาการจัดการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ดังนี้
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๗
กลุมสาระ
การเรียนรู

ปการศึกษา ๒๕๕๘

ความตาง
ปการศึกษา
ความตาง
๒๕๕๗/
สพป.
สพฐ. /สพป.
๒๕๕๘
อางทอง
อางทอง
ระดับ สพป.

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

ภาษาไทย

๔๔.๐๓

๔๔.๓๐

๔๙.๓๓

๔๘.๓๙

๔๙.๑๗

+๐.๗๘

+๔.๘๗

สังคมศึกษาฯ

๔๙.๐๓

๔๙.๕๑

๔๙.๑๘

๔๗.๖๔

๔๘.๓๒

+๐.๖๘

-๑.๑๙

ภาษาอังกฤษ

๓๒.๘๘

๓๓.๒๑

๔๐.๓๑

๓๖.๖๑

๓๘.๑๗

+๑.๕๖

+๔.๙๖

คณิตศาสตร

๓๖.๗๗

๓๘.๑๕

๔๓.๔๗

๔๑.๗๖

๔๒.๙๙

+๑.๒๓

+๔.๘๔

วิทยาศาสตร

๔๐.๙๗

๔๑.๔๓

๔๒.๕๙

๔๑.๕๕

๔๑.๘๖

+๐.๓๑

+๐.๔๓

รวมเฉลี่ย

๔๐.๗๔

๔๑.๓๒

๔๔.๙๘

๔๓.๑๙

๔๔.๑๐

+๐.๙๑

+๒.๗๘

สรุป - คาเฉลี่ยรอยละชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ ของ สพฐ.
จํานวน ๕ กลุม สาระการเรียนรู

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๗
กลุมสาระ
การเรียนรู

ปการศึกษา ๒๕๕๘

ความตาง
ปการศึกษา
ความตาง
๒๕๕๗/
สพป.
สพฐ. /สพป.
๒๕๕๘
อางทอง
อางทอง
ระดับ สพป.

ระดับ
สพฐ.

สพป.
อางทอง

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
สพฐ.

ภาษาไทย

๓๕.๓๙

๓๔.๒๕

๔๒.๖๔

๔๒.๘๙

๔๑.๐๔

-๑.๘๕

+๖.๗๙

สังคมศึกษาฯ

๔๖.๙๔

๔๓.๗๐

๔๖.๒๔

๔๖.๔๒

๔๒.๔๑

-๔.๐๑

-๑.๒๙

ภาษาอังกฤษ

๒๗.๐๙

๒๕.๕๖

๓๐.๖๒

๓๐.๑๖

๒๕.๙๔

-๔.๒๒

+๐.๓๘

คณิตศาสตร

๒๙.๕๙

๒๕.๘๐

๓๒.๔๐

๓๒.๔๒

๒๘.๐๒

-๔.๔๐

+๒.๒๒

วิทยาศาสตร

๓๘.๗๗

๓๔.๕๗

๓๗.๖๓

๓๗.๘๘

๓๕.๓๕

-๒.๕๓

+๐.๗๘

รวมเฉลี่ย

๓๕.๕๖

๓๒.๗๘

๓๗.๙๑

๓๗.๙๕

๓๔.๕๕

-๓.๔๐

+๑.๗๗

ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อางทอง
สรุป ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาพรวมและรายกลุมสาระยังนอย
กวาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมือ่ เปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๗ พบวา สูงขึ้น ๔ กลุมสาระ
คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
๔.๑. การบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
แผนงาน/งบประมาณ

งบประมาณ/บาท

คิดเปนรอยละ

งบบุคลากร

๗,๐๖๒,๑๒๐.๐๐

๔.๗๒

งบลงทุน

๑๐๒,๒๒๒,๖๐๑.๗๖

๖๘.๒๒

งบดําเนินงาน

๒๗,๘๑๘,๙๘๔.๐๐

๑๘.๕๗

งบเงินอุดหนุน

๑๒,๗๑๙,๙๔๙.๐๐

๘.๔๙

งบรายจายอื่น

-

งบกลาง

-

รวมทั้งสิ้น

๑๔,๙๘๒๓,๖๕๔.๗๖

๑๐๐

ที่มา : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามจุดเนน ระยะที่ ๒ สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจุดเนนดานการพัฒนาผูเรียน จําแนกตามตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ๑.๑.๒
๑.๑.๓(๑)
๑.๑.๓(๒)
๑.๒.๑ ๑.๓.๒ เฉลี่ย
(๑)
สูง
กลาง นอย
สูง
กลาง นอย
๔
๓
๑
๑
๑
๑
๓
๕
๕
๔
๒.๘๐
๑.๑.๑ คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ดานความสามารถทางภาษา ดานคํานวณและ
ดานการใชเหตุผลเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๑.๑.๒. คาเฉลี่ยรอยละของผูเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖
ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๑.๑.๓ (๑) ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ มัธยมศึกษาปที่ ๖ จําแนกตามระดับ(โรงเรียนที่มีความ
พรอมสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕ พรอมปานกลางเพิ่มขึน้ รอยละ ๓-๕ และพรอมนอย เพิ่มขึ้นรอยละ๒-๕)
๑.๑.๔ (๒) ผูเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานที่กําหนด จําแนกตามระดับสถานศึกษาและตัวชี้วัด(โรงเรียนที่มีความพรอมสูงรอยละ ๘๐ พรอมปาน
กลาง รอยละ ๕๐ และพรอมนอย รอยละ๓๐)
๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการครบทุกตัว
สอดคลอง ตามชวงวัย
๑.๓.๒ (๑) ระดับรอยละ ๘๐ของเด็กทีม่ ีความตองการพิเศษผานการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล
จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตัวชี้วัด
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๓
เฉลี่ย
๕
๓
๒
๓.๓๓
๒.๑.๑ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ี ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาตนเอง
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๒.๑.๒ รอยละของครูผสู อนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ที่ไดรับการสงเสริมใหมี
สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ
ทุกคน
หมายเหตุ ผลการประเมิน ๕ ระดับ โดยระดับคะแนน๑ หมายถึง ต่ํากวาเปาหมายและเกณฑทกี่ ําหนด
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๘๐ หมายถึง พอใช ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ต่ํากวาเปาหมาย คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑๒.๖๐ ปานกลาง ระดับ
คะแนน ๓ หมายถึง ไดตามเปาหมาย คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑-๓.๔๐ หมายถึง ดี ระดับคะแนน ๔ หมายถึง สูงกวา
เปาหมาย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑-๔.๒๐ หมายถึง ดีมาก ระดับคะแนน ๕ หมายถึง สูงกวา
เปาหมายและเกณฑที่กําหนด คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑-๕.๐๐ หมายถึง ดีเยี่ยม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สรุป ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามจุดเนนระยะที่ ๒ สพฐ. ของสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวม ทั้งดาน การพัฒนาผูเรียนและดานครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ ดาน เปน๓.๐๗
๔.๓ ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ระบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ ๒๕๕๘ KRS (KPI Report System)
มิติภายนอก (น้ําหนัก ๕๘)
๔.๒๒๑๖๒
๓.๒๔๓๑๐
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /แผนยุทธศาสตร
กระทรวง / ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด
๐.๐๐๐๐๐
ภารกิจหลักของกรม (น้ําหนัก ๐)
๑.๑. รอยละผูเ รียนตอประชากรกลุมอายุ ๑๒-๑๗ ป (น้ําหนัก ๕)
๓.๘๖๐๔๐ ๐.๒๕๕๖๖
๑.๒.ระดับความสําเร็จในกรพัฒนาคุณภาพผูเรียน(น้ําหนัก๑๓)
๓.๙๒๗๕๖ ๐.๖๗๖๒๗
๑.๓ รอยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดี
๒.๖๗๑๑๐ ๐.๓๕๓๗๙
ขึ้นไป(น้ําหนัก๑๐)
๑.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานระบบ
๕.๐๐๐๐๐ ๐.๖๖๒๒๕
TEPE Online (น้ําหนัก ๐)
๑.๕.๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
๔.๖๓๐๔๕
๐.๓๖๗๙๘
สารสนเทศ(DLIT) สําหรับโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง(น้ําหนัก๖)
๑๕.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดการสึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามตาราง
๕.๐๐๐๐๐
๐.๒๖๔๙๐
ออกอากาศ(DLTV) (น้ําหนัก๔)
๒. คุณภาพการการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA
๔.๔๘๕๗๑
๑.๐๓๙๗๔
(น้ําหนัก ๑๐)มิติภายใน (น้ําหนัก ๑๗.๕)
๓ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ(น้ําหนัก๒.๕)
๕.๐๐๐๐๐
๐.๑๖๕๕๖
๔.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ําหนัก
๕.๐๐๐๐๐
๐.๑๖๕๕๖
๒.๕)
๕. การประหยัดน้ํา (น้ําหนัก๒.๕)
๓.๐๐๐๐๐
๐.๐๙๙๓๔
๖ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ(น้ําหนัก๕)
๔.๒๐๐๐๐
๐.๒๗๘๑๕
๗ การพัฒนาสมรรถนะองคการ(น้ําหนัก๕)
๕.๐๐๐๐๐
๐.๓๓๑๑๓
๘.iระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน(น้ําหนัก๐)
๐.๐๐๐๐๐
รวม ( น้ําหนัก ๗๕.๕)
๔.๒๘๒๘๓
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป หรือระบบ ARS
(Action plan Report system)
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท (น้าํ หนัก ๓๐.๕)
๔.๒๕๘๐๑
๑.๕๘๐๐๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๓๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป หรือระบบ ARS
(Action plan Report system)
กลยุทธที่ ๒ ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุม
๔.๖๑๗๐๔
ผูเรียนใหไดรบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพ (น้ําหนัก ๑๐.๕)
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้ําหนัก ๑๕.๕)
๔.๔๒๘๕๗
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้ําหนัก ๒๑.๕)
๕.๐๐๐๐๐
รวม ( น้ําหนัก ๗๘)
๔.๕๐๓๙๗
ที่มา : กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง
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๑.๒๑๙๖๐
๐.๓๘๙๙๔
๑.๒๔๖๓๘
๔.๔๓๕๙๔

สวนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดวางทิศทางองคกรในการจัดการศึกษา โดยมี
วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม คานิยม เปาประสงค เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ และจุดเนน ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
มุงจัดการศึกษาอยางทั่วถึง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี มีคุณธรรม และรักษาความ
เปนไทย
พันธกิจ (Mission)
จัดสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง มีความรู
คูคุณธรรม มีความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัฒนธรรม (Culture)
ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ
คานิยม (Value)
บริการดวยจิตสาธารณะ รวดเร็ว ทันสมัย และเปนธรรม
เปาประสงค (Goal)
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป อยางทั่วถึงและไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปนเลิศ
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เปาหมายการใหบริการของ สพป.อางทอง
ดานคุณภาพการศึกษา
๑. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครู ผู ส อนมี เ พี ยงพอและสามารถจัด การเรี ยนรู ต ามหลั ก สู ต รได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและให
ความสําคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของนักเรียน
๓. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในและผานการประเมินการศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานโอกาสทางการศึกษา
๑. ประชากรในวัยเรียนไดรบั โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม ทั่วถึง และ ตรงตามศักยภาพ
๒. ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเปนธรรมและทั่วถึงตามศักยภาพและสนับสนุน
ใหมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา ตลอดจนองคคณะบุคคลตาม
กฎหมาย มีความพรอม และมีความเขมแข็งที่จะปฏิบัตหิ นาที่ตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล โดยใชเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน
กลยุทธ
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพือ่ เปนเครื่องมือในการเรียนรู
๒. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล
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จุดเนน
จุดเนนและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย ๒ สวน
จุดเนนและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย ๒ สวน
๑. กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพือ่ น ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวา
ชวยสอนเพื่อนทีเ่ รียนชากวา”
“ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
๒. นโยบายนายกรัฐมนตรี
๑) ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ใหมากที่สุด ทีเ่ หลือสงตอใหรัฐบาลตอไป
๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ
๓) ปรับ ลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔) เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุม ใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา
๕) ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันปนี้
ชวยแกไขปญหาวางงาน และปญหาสังคมได
๖) ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูป กครองมีความสุข
๗) ใชสื่อการสอน กระตุนผูเ รียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก
๘) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๙) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
๑๐) เรียนไมใชเพือ่ สอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน
นโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป
๑. การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม
- ตองเขาใจจุดหมายวาทําเพื่ออะไร
- ตองวาดภาพงานลงในรายละเอียดใหเห็นวา อะไรคืองานหลัก แลวมีงานรองอะไรบางที่ตองทํา
เพื่อใหบรรลุงานหลัก อะไรที่ตองทํากอน อะไรที่ตองทําที่หลัง
- ตองมีฐานขอมูลที่แนน เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ตองรูว าตลาดตองการสาขาอะไรบาง
แตละสาขาตองการกี่คน ฐานขอมูลที่ดจี ะทําใหการวิเคราะหแมนยํา
๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล
- หาปญหาทีผ่ านมาทําไมทําไมสําเร็จ เชน ปญหาอยูที่อายุของนักเรียน ปญหาอยูที่ครู ปญหาอยูที่
พอแมปญหาอยูท ี่สภาวะแวดลอม เพราะบางครัง้ ไมสามารถแกไดดวยวิธีใดวิธีเดียว
๓. แผนงาน/โครงการพระราชดําริ
- โครงการอะไรบางที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง
- โครงการไหน เปนดําริของพระองคใด ทําแลว และกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนอยางไร
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๔๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. งบประมาณ
- โดยเฉพาะงบลงทุน ใหวางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย
- การเสนองบกลางใหเฉพาะที่จําเปนเทานั้น แบงเปน ๒ สวน คือ การทําแผนงานโครงการ
บางอยางไมตอ งใชงบประมาณใชงบปกติที่ไดรบั และการปรับแผนงานที่ไมไดผลสัมฤทธิ์
- โปรงใส ตรวจสอบได
- ในงานบางโครงการตองมีการบูรณาการงบประมาณขามแทง กอนไปบูรณาการกับสํานักงบประมาณ
๕. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
- จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีเขามาชวย (การประชุมทางไกล
โปรแกรมไลน ฯลฯ)เพื่อใชในการสรางความเขาใจในองคกร สามารถถายทอดคําสั่งไปยัง
หนวยรองไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณไดอยางรวดเร็ว
- ทุกหนวยตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ
๖. อํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
- เชน การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผูบริหารถูกกลาวหา, การรวมตัวกันตอตาน
ผูอํานวยการ โรงเรียน นักเรียนปวดทองอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขูวางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ
ใหทุกหนวยไป กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยูแลวใหไปปรับปรุงหรือทําการซักซอม)
อยางนอยตองมีรายละเอียด
- ใครตอง Take Action
- การแกปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาวทําอยางไร
- การรายงานดวน ฯลฯ
๗. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
- ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหครบวงจร เชน เขามารวมกําหนดหลักสูตร
- การรับนักเรียนเขาไปทํางานขณะที่ยงั ศึกษาอยู การรับนักเรียนเมือ่ จบการศึกษา
๘. จะใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆ ของแตละแทงเขาทํางาน
- ทบทวนบทบาทหนาที่
- สิ่งใดที่ตอ งรู และยังไมรู
- สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม
๙. โครงการจัดอบรมสัมมนา ตองตอบโจทยที่ตั้งไว ใครควรเขารวมการสัมมนา
- ผลลัพธที่ตองการ เนื้อหาตองสัมพันธกับเวลา
๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
๑๑. ใหมีการนํา ICT เขามาใชในการบริหารงานในกระทรวงอยางกวางขวาง
- ปจจุบันไดดําเนินการศูนยศึกษาทางไกล (DL Thailand) ใหบรู ณาการเขากับสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของอุดมศึกษาโดยใชเปนชองทาง
ในการสื่อสาร เพื่อใชในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ
๑๒. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ
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๑๓. ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน
- ใหความสําคัญกับการประดับธงประจําพระองคของพระราชวงศไทย และธงชาติไทยใน
หนวยงาน
และสถานศึกษาตางๆ
- ความสะอาดในพื้นทีร่ ับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- การรักษาความปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
๑๔. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
- เพื่อใหครูมเี วลาทุม เทใหกับการเรียนการสอนของนักเรียนอยางจริงจัง
๑๕. การประเมินเพื่อความกาวหนาตองสอดคลองกับผลการพัฒนาผูเรียน ทั้งความรูและคุณลักษณะ
และทักษะชีวิต
๑๖. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิ
- โครงการเรงรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ
โครงการสานฝนการกีฬาสูจ ังหวัดชายแดนภาคใต
๑๗. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอกหองเรียน
- สามารถดําเนินการได หากเปนการทัศนศึกษาหรือเสริมสรางประสบการณ เชน รําอวยพร
การแสดง
- ไมมีนโยบายใหครู นักเรียน ตองออกไปยืนตอนรับผูบริหาร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๔๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
วิสัยทัศน

มุงจัดการศึกษาอยางทั่วถึง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี มีคุณธรรม และรักษความเปนไทย

พันธกิจ

จัดสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง มีความรูคูคณ
ุ ธรรม มีความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ

วัฒนธรรม

คานิยม

เปาประสงค

เปาหมายการใหบริการ

บริการดวยจิตสาธารณะ รวดเร็ว ทันสมัย และเปนธรรม
๑. นักเรียนทุกคนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ๑๕ ป อยางทั่วถึงและไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปนเลิศ
ดานคุณภาพการศึกษา
๑. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูผูสอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับ
พื้นฐานและศักยภาพของนักเรียน
๓ สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายใน
และผานการประเมินการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ดานโอกาสทางการศึกษา
๑. ประชากรในวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ
และสนับสนุนใหมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ
๒. ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางเปนธรรม และทั่วถึงตามศักยภาพ

ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนองคคณะบุคคลตาม
กฎหมายมีความพรอม และมีความเขมแข็งที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใช
เครือขายความรวมมือทุกภาคสวน

ยุทธศาสสตรที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร

หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน

ยุทศาสตรที่ ๕
ไอซีทีเพือ่ การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒
การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสาตรที่ ๖
การบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (๔๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสสตรที่ ๓
การทดสอบและการ
ประเมิน ประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสสตรที่ ๔
การผลิตและพัฒนากําลังคน
และงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ความตองการของการ
พัฒนาประเทศ

นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธนั้น มีทั้งสิ้น ๑๑ ดาน ประกอบดวย
๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
โดยจะใช ม าตรการทางกฎหมายมาตรการทางสัง คมจิต วิท ยา และมาตรการทางระบบสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลัก ของ
ชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรู ความ
เขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้ง หลายอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรง ขยายผลตามโครงการและแบบอย างที่ ทรง
วางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง
๒. การรักษาความมัน่ คงของรัฐและการตางประเทศ
๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ประกอบดวย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสรางความมั่นคงทางทะเล
- การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
- การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
- การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน
แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรั ฐ
และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูก บั
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุก รูปแบบ สงเสริมและพัฒ นาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได
๒.๔ เสริม สรางความสัม พัน ธอันดีกับ นานาประเทศบนหลัก การที่วานโยบายการตางประเทศเป น
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเ กิดประโยชนสูง สุดแกป ระชาชนทั้ง ทางตรงและ
ทางออม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๔๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. การลดความเหลื่อมล้าํ ของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน โดย
ใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน
๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงาน
ขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่
จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน ใหมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่ง ขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการสงเคราะห ผู
ยากไรอัตภาพ พัฒ นาศัก ยภาพ คุม ครองและพิทัก ษสิ ท ธิจัดสวัส ดิก ารชวยเหลือ และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก
๓.๔ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรม
ที่
เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และ
โรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สําหรับการดูแลผูสูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสูส ังคมที่มีความหลากหลาย
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
๓.๗ แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ ถือ
ครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุก ล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใช
เกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพื้นที่
ปาที่ไมชัดเจน
๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความ
จําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปน
แนวทางหนึ่ง
๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
๔.๔ พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอน ให
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๔๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔.๕ ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน
๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ
โดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริก ารในแตละระบบ และบูรณาการขอมูล ระหวางทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ
๕.๒ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น
๕.๓ ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ ใน
วัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไป ที่
ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนด
ภายในสิ้นปนี้
๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไว โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใหความสําคัญ ใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด วย
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
๖.๓ กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิท ธิภาพ ซึ่ง นักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
๖.๔ ดูแลเกษตรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่อง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคา
และมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน
๖.๖ ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได
๖.๗ ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๔๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๖.๘ แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนป ๒๕๕๔ สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการสราง
แหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ ๑ ป
๖.๙ ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษี ที่เหมาะสม
ระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีก ารสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและ
เอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการ
พัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษีเงินไดไว
ในระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยายรากฐาน
การจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมี
ผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด
รวมทั้ง ปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษี
ประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวา ๗๐๐,๐๐๐ ลานบาท
และเปนภาระงบประมาณใน ๕ ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดย
ประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืน
ใหนาน
ที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟา
เชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําไดทันที
- ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ทาอากาศยาน ดอน
เมือง และทาอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุนระบบ โล
จิสติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให
ทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก
๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงาน ใน
ระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทํา
หนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน การ
บํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายและ
มาตรการที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจแต
ละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
๖.๑๕ ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ให
สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๖.๑๖ ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่ง
จะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
- เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงาน
การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสง
บริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ ๖ ดาน ไดแก ปาดังเบ
ซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ
๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา ๑% ของ
รายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหประเทศ
มีความสามารถในการแขงขัน
๘.๒ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญ
ในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรง
กดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ
๙.๒ ในระยะตอ ไป พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การที่ดิ นและแกไขการบุก รุก ที่ ดิน ของรัฐ โดยยึด แนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน
๙.๓ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมี
แผนบริหารน้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
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๙.๔ เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใด ที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน
และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาด
๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม
ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการ ของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
โดยจะดําเนินการตั้ง แตร ะยะเฉพาะหนาไปตามลําดับ ความจําเปนและตามที่ก ฎหมายเอื้อ
ใหส ามารถ
ดําเนินการได
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต หรือสราง
ความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดาน
บริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
๑๐.๓ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน การ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล ของ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ
๑๐.๔ ปรับ ปรุง และจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุม การปองกันและปราบปรามการทุจ ริต และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตองแทรก
อยูในการปฏิรูปทุกดาน
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ
ที่
ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผู
เรงดําเนินการ
๑๑.๒ ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทีป่ ราศจาการแทรกแซงของรัฐ
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธีร ะเกียรติ เจริญ เศรษฐศิล ป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิก าร มอบนโยบายในการประชุ ม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผูอํานวยการสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน, นายสุ เ ทพ ชิ ต ยวงษ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา, ผู บ ริห ารสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผูบ ริห ารสํานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา (สอศ.) และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขตทั่วประเทศ เขารวมรับฟง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมว.
ศึกษาธิการ กลาววา การพบปะกับ ผอ.สพป./สพม.ทั้ง ๒๒๕ เขตในครั้งนี้ ถือเปนโอกาสดีที่ไดมอบนโยบายเพื่อให
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยมีนโยบายหลักที่เปนประเด็นสําคัญ ดังนี้
นอมนําแนวพระราชดําริ และพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใสเกลาฯ และมอบเปนนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด
จากการที่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อ
ถวายสัตยปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่รัฐมนตรีนั้น พระองคทรงขอใหผูบริหารทุกคนสืบสาน
พระราช
ปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงาน ดานการศึกษา
ใหเกิดเปนรูป ธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะนอมนําแนว
พระราชดําริ และพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ใสเกลาฯ
และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัดตอไป
สําหรับพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความสําคัญวา "การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน คือ ๑) สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ ที่
ถูกตอง ๒) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดี
งาม (Character Education)"
ในสวนของการสืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นั้น ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ที่พระองคทรงเฝามองการศึกษาไทย พระองคไดทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ไดทรง
พระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนัก เรียน ครู และการศึก ษา และเปรียบเสมือนขุมทรัพยตอการพัฒนา
การศึกษาไทย ดังนี้
๑) นักเรียน
“ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนที่เรียนลาหลัง มิใชสอนใหเด็กคิด แต
จะแขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็กแขงขันกับ
ตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
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“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียนชั้นตน ตองอบรม บม
นิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากขึ้น จะไดมีความสามัคคีรูจักดูแล
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรี ยน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕) ในบรรดานโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด มีนโยบายเพียงสวนนอยที่จะคิดถึงเด็ก กระทรวงศึกษาธิการจึงใหความสําคัญกับ เด็ก
นักเรียนอยางมาก โดยตองการเห็นเด็กตื่นขึ้นมาอยากไปโรงเรียน สนุกกับการเรียน เด็กอยากเรียน และครูอยาก
สอน อีกทั้งมุงเนนใหเด็กทํากิจกรรมกลุมหรือเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) ตัวอยางเชน นโยบาย ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู ที่สามารถใหมุงเนนการทํากิจกรรมกลุมได หรือหากครูสอนไมทันในชั่วโมงเรียน สามารถนําเนื้อหา
มาสอนเสริมในชวงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูได แตขอใหปรับรูปแบบการเรียนการสอน ไมใช นั่งอยูแตในหองเรียน
โดยตองกระตุนใหเ ด็ก กระตือรือรนที่จ ะเรียน (Active Learn) และครูก ระตือรือรน
ที่จ ะสอน (Active
Teach)
๒) ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะจํานวนไม พอและครูยายบอ ย
ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผลตามที่ตองการ จะตองคัดเลือก
ครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็กควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความ
ผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตน ไมคิดยายไปยายมา” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหไดตําแหนงและเงินเดือน
สูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสือกลับไม ไดอะไรตอบแทน ระบบไมยุติธรรม เราตอง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมีคุณภาพ
และปริมาณ ตองมี reward” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรูทั้ง หมดวิชา ก็
ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบตาง ๆ แลว ผูบริหาร
ตองคิดวาจะทําอยางไรไมใหครูยายบอย เพราะจากงานวิจัยพบวาการยายของครูเปนสิ่งหนึ่ง ที่ทํารายเด็กนักเรียน
ดังนั้น สพฐ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานัก งานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สํานักงาน กคศ.) ตองเขามาดูแลเรื่องนี้ดวย
นอกจากนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑและวิธีการในการเลื่อนวิทยฐานะของครู เนื่องจากที่ผานมามีครู ที่
สอนดีและอยูกับเด็ก แตไมไดรับผลตอบแทนเพราะไมไดทําผลงานทางวิชาการ โดยโรงเรียนจะใชเกณฑการทํา
วิทยานิพนธหรือทําวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไมได เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมี
ความ
แตกตางกัน ดังนั้น การปรับปรุงหลักเกณฑใหมนี้จะใหความสําคัญกับปริมาณการสอนของครู กลาวคือ ครูที่สอน
มากควรไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ ไมใชหลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะจากการทําผลงานเหมือนวิทยานิพนธที่ทําให
เกิดกรณีจางคนอื่นทํา อีกทั้งครูที่ขยันสอนควรไดรับรางวัลดวยการประเมินเชิงคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ของเด็ก และการประเมินเชิงปริมาณคือ การนับจํานวนชั่วโมงสอนของครู ซึ่งครูอาจจะสอนเพิ่ม สอนเสริม หรือไป
ชวยสอนในวิชาอื่นก็ได แตผูที่ไดรับวิทยฐานะไปแลว ก็ไมตองกังวล เพราะจะไมยกเลิกวิทยฐานะ เพียงแตปรับ
หลักเกณฑใหถูกตองตามที่ควรจะเปน นั่นคือ "คนสอนดี สอนมีคุณภาพ
ควรไดรับรางวัล แตหากคนที่สอนดี
ไดรับวิทยาฐานะแลว กลับไมขยันสอนหนังสือเชนเดิม ก็เปนเรื่องที่ ไมสมควร"
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
นอกจากการนอมนําแนวพระราชกระแสฯ ดานการศึกษา และพระบรมราโชบายดานการศึกษา ใสเกลาฯ
และเปนนโยบายดานการศึก ษาแลว กระทรวงศึก ษาธิก ารจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตรดานการศึกษาที่จะ
ดําเนินการ ๖ ดาน คือ ๑) ความมั่นคง ๒) การสรางความสามารถในการแขง ขัน ๓) การลงทุน ในทรัพยากร
มนุษย ๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ๕) การสราง การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เ ปนมิตรกับ สิ่ง แวดลอม ๖) การปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ รมว.
ศึกษาธิการ กลาววา ในเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ เปนเรื่องสําคัญ ประเทศชาติจะมั่นคงไดตองสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษใหประเทศไทยสามารถแขงขัน
ได ใ นเวที โ ลก ซึ่ง การสร า งความสามารถทางการแข ง ขั น นั้ นต อ งมีพื้ น ฐานมาจาก การลงทุ น ในทรั พยากร
มนุษย โดยเฉพาะเริ่มตั้งแตเด็กกอนวัยเรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษยแล วอาจจะทําใหเกิด ความ
เหลื่อมล้ํา ระหวางคนเกงและคนไมเกง ทําใหตองคํานึงถึงการลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศดวย และเมื่อ
มนุษยเติบโตขึ้นการเติบโตนั้นอาจกระทบกับ สิ่งแวดลอม เราจึงตองคํานึงถึงการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในสวนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการที่สําคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เปนตน และสุดทายคือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการในลักษณะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เปนตน
อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีทุกทานมีภารกิจและหนวยงานที่รับผิดชอบ สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
โดยคํานึงถึงความถนัด ดังนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมว.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ การ
สรางความสามารถในการแขงขัน, ยุทธศาสตร ๓ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตร ๔ การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ ความมั่นคง
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ การสราง การ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม และยุทธศาสตรที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการภาครัฐ
จากนี้ ไ ปแนวทางการดํ า เนินโครงการด า นต า ง ๆ ของกระทรวงศึ กษาธิ การจะอยู ภ ายใต ก รอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ทุกโครงการตองเนน
ความ
โปรงใส และ Anti-Corruption ศธ.ยุคนี้จะโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร และ Anti-Corruption
“ทานตองหามไมใหมีการทุจริตขึ้น แลวทานจะเปนผูวาราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ ถาทุจริต
แมแตนิดเดียวก็ขอแชง แชงใหมีอันเปน พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหมีอันเปนไปถาไมทุจริต สุจริต และ มี

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ความตั้งใจในธรรม ขอใหตออายุไดถึงรอยป หรือถาอายุมากแลวก็แข็งแรง ประเทศไทยจะรอดพนอันตรายอยาง
มาก” พระราชดํารัสโอวาทพระราชทานแดคณะผูวาราชการจังหวัดบูรณาการ (๘ ต.ค. ๒๕๔๖)
รมว.ศึกษาธิการ กลาววา การคอรรัปชัน (Corruption) มีมานานแลว แตกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะ
เน น เ รื่ อ ง ควา มโป ร ง ใ ส แล ะกา รต อ ต า น การ ทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั น ( Anti-Corruption) ซึ่ ง จ ะเป นยุ ค ที่
กระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะ หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ยืนยันวาจะไมมีการนําชื่อหรือทีมงานของรัฐมนตรีทั้งสามทานไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชนใด ๆ ทั้งสิ้น หาก
พบวามีใครแอบอางก็ขอใหสงขอมูลมาที่กระทรวงศึกษาธิการไดทันที
สิ่งที่สําคัญอี กประการ คือ กระทรวงศึกษาธิการตองการสรางเด็กใหโตขึ้นมา เกลีย ดการโกง หรือ
เติบโตขึ้นมากับความไมโกง โดยใหยึดหลัก “โตใหกลัว เล็กใหเกลียด” กลาวคือ ปลูกฝงใหผูใหญกลัวความผิด
จากการโกง และใหเด็กเล็กเกลียดการโกง จะไดไมกระทําการสิ่งใดที่เปนการทุจริต
เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project
ในระยะเวลาการทํางานที่เ หลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึก ษาธิก ารจะเนนการปฏิรู ป
หองเรียนและพรอมทํางานที่เปน "รูปธรรม" อยางแทจริง โดยโครงการที่สําคัญคือ จะให สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนที่มี
สภาพแยที่สุดหรือตั้งอยูในพื้นที่หางไกล ที่เปน ICU ในทุกภูมิภาคและทุก เขตพื้นที่การศึกษา โดยจะตองไมใช
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐกวา ๗,๐๐๐ แหง เพราะโรงเรียนเหลานั้นไดรับ
การ
สนับสนุนแลว ทั้งนี้ เพื่อตองการใหโรงเรียน ICU เหลานี้ไดรับความชวยเหลือเรงดวนในดานตาง ๆ ตามที่โรงเรียน
เหลานั้นขาดแคลน อีกทั้งนโยบายนี้จะทําใหรูวาโรงเรียน ICU นั้นตั้ง อยูในจังหวัดอะไรบาง เพื่อที่ กศจ. จะได
ดําเนินการแกไขปญหาดานการศึกษาไดอยางตรงจุด
สําหรับการคัดเลือกโรงเรียน ICU นั้น ในจํานวนโรงเรียนกวา ๓๐,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ พบวาโรงเรียน
๑๐,๐๐๐ แหง เปนหองเรียนที่ดีอยูแลว เชน เปนโรงเรียนระดับ World Class, โรงเรียนประชารัฐ เปนตน
โรงเรียนอีก ๑๐,๐๐๐ แหง เปนโรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมและคุณภาพการศึกษาอยูในระดับกลาง สวนโรงเรียน
ที่เหลืออีก ๑๐,๐๐๐ แหง เปนโรงเรียน ICU และอยูในสภาพที่แย เชน ครูไมพอ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ํา
เด็กติดยาเสพติด เด็กออกกลางคัน มีปญหาดาน IT เปนตน หากไมดูแลโรงเรียน ICU เหลานี้ การศึกษาชาติจ ะ
ตกต่ําลงไปเรื่อย ๆ
ในเบื้องตนจะทําการคัดเลือกโรงเรี ยน ICU จํา นวน ๓,๐๐๐ แหง โดยจะพิจารณาโรงเรียนที่เขารวม
โครงการดวยความสมัครใจกอน โดย สพฐ. ตองรวมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ดวยในกรณีที่โรงเรียนนั้น มี
สภาพที่เขาขายโรงเรียน ICU แตไมสมัครใจเขารวมโครงการ ซึ่ง การดําเนินการเชนนี้จะเปรียบเสมือนกับ การมี
โรงพยาบาลที่มีเตียง ICU จํานวน ๓,๐๐๐ เตียง โดย สพฐ. จะทําหนาที่เ สมือนเจาของโรงพยาบาล เมื่อได
โรงเรีย น ICU แลว ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนตองรวมกันวินิจฉัยปญหาของโรงเรียน จากนั้น
จั ด ทํ า แผนการรั ก ษาจากทุ ก ภาคส ว น ซึ่ ง ผู บ ริ ห าร สพฐ. ต อ งร ว มกั น พิ จ ารณาแนวทางการแก ป ญ หา
โรงเรียน ICU ดวย เมื่อมีแผนแลวจะระดมแกปญหาภายใน ๑ ภาคเรียน หากโรงเรียนใดไดรับการพัฒนาจนพน
จากโรงเรียน ICU แลวก็สามารถออกจากเตียง ICU ได โดยผูอํานวยการสถานศึกษาที่สามารถนําโรงเรียนออก
จากเตียง ICU ได จะไดรับการเลื่อนขั้นตามความดีความชอบอยางเหมาะสม และถือเปนเกณฑใหมในการ
พิจารณาความกาวหนาในสายงานอีกอันหนึ่งดวย ที่ผานมาเราไมสามารถแกปญหาดานการศึกษาได เพราะเรา
นํ า หลั ก เกณฑ เ ดี ย วมาใช กั บ โรงเรี ย นทุ ก แห ง (One Size Fits All) รวมทั้ ง ผู บ ริ ห ารไม ไ ด ล งไปดู อ ย า ง
จริงจัง และในกรณีของโรงเรียน ICU จะไดรับความรวมมือจากชุมชนในการแกปญหาดวย ซึ่งนโยบายนี้ตอบโจทย
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ขอที่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมอยางแทจริง
เพราะเปนการแกปญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง ถึงเวลาแลว
ที่จะหันมาใหความสนใจกับ คนที่ยากจน โดยการลงพื้นที่สํารวจปญหาอยางจริงจัง เพื่อทําการสอบถาม พูดคุย
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก และจะเปนขอมูลพื้นฐานของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไมเกิดการตอตานจากชุมชน
ดวย เพราะเราสามารถระบุปญหาของโรงเรียนเหลานี้ไดอยางชัดเจนวาทําไมตองทําการยุบรวม
รมว.ศึกษาธิการ กลาวดวยวา กระทรวงศึกษาธิการพยายามทําใหนโยบายตาง ๆ เปนรูปธรรมชัดเจน
และขอใหทุกคนรูหนาที่ตนเอง ตื่นเชาขึ้นมาใหคิดวามีหนาที่ตองรับผิดชอบอะไรบาง สําหรับคนที่ดีอยูแลวเรา
จะไมเขาไปยุง แตเราตองการดูแลคนที่มีปญหาจริง ๆ ทั้งยังขอยืนยันวาจะขอเปนรัฐมนตรีที่มีอํานาจมากที่สุด
คนสุ ดท า ย เพราะจะเน นการกระจายอํา นาจไปยัง พื้นที่ให มากที่ สุด และในนโยบายเกี่ย วกั บการพั ฒนา
โรงเรีย น ICU นี้ จะเปนแนวทางเดียวกับการแกไขปญหาสถานศึกษาของอาชีวศึกษาดวย โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเขารวมรับฟงนโยบายในครั้งนี้เชนกันดวย

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พื้นฐาน
นโยบาย สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานและคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสรางและพัฒนาคนไทย
เพื่อ
อนาคตของ ประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ มีความเขม แข็ง ทั้ง รางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเ คราะหเ ปน สามารถสราง
วิสัยทัศนและวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรัก ษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก สํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให มีก ารปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐานทั้ ง ระบบให มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสํา เร็จ อยางเปน รูป ธรรม ๒. เรงพั ฒนาความแข็งแกรง ทาง
การศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหม
ควบคูก ันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน และ การคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลก
ของการทํางาน ๓. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ส อดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิ นหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู ๔. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครู
และผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มี ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษา
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี แกผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ สง เสริม ใหรับ ผิดชอบตอผล ที่เ กิดกับ
นักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ ๕. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพ ที่แข็งแกรง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ไดเปนอยางดี ๖. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวสิ ัยทัศน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล ๗. สรางระบบการควบคุมการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาที่มีขอมูลสารสนเทศ และขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณและมีนโยบาย
การติดตามประเมินผล อยางเปนรูปธรรม ๘. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการ
ที่ดี ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุก
ภาคสวน เขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวม และการ
ประสานงาน ๓ นโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถใช
เครือขายการพัฒนาการศึกษา ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล
องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น ๙. เรงปรับระบบ การบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง
เหมาะสม เปนธรรม ปราศจาก คอรรัปชั่น ใหเปนปจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและ
กําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบ ในความสําเร็จตามภาระหนาที่ ๑๐. มุงสราง
พลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมไดและทําใหการศึกษา นําการแกปญหาสําคัญของสังคม
รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น ๑๑. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถาน ศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไมไดคุณภาพ เพือ่ ไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอางทอง
วิสัยทัศน
“อางทองเมืองนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย”

พันธกิจ
๑ พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ใหมีคุณธรรม มีก ารเรียนรูตลอดชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีอาชีพและวิถีชีวิตที่ดี
๒ พั ฒ นาสถาบั น ชุ ม ชนให มี ค วามเข ม แข็ ง ในการพั ฒ นาสั ง คมตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
๓ พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภค และพัฒนา ฐานการ
ผลิต บนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญาทองถิ่น ใหสามารถแขง ขันไดทั้ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่
๑
๒
๓

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร
พัฒนาชุมชนนาอยูนาเที่ยว
ส ง เ สริ ม ผ ลิ ต ภั ณฑ อ า งท อ ง สู
ตลาดโลก
ส ง เสริ ม การผลิ ต บริ โ ภค และ
จําหนายอาหารปลอดภัย

ลําดับความสําคัญ
๑
๒
๓

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๓
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณป ๒๕๖๐ ใหสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใชในการบริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สํานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง ตามกลยุทธ มาตรการ โครงการ งบประมาณ บทบาท วิธีก ารและ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
สวนที่ ๑ จัดสรรงบประมาณใหกลุมโรงเรียนและกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวม ๑๗
กลุม ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดใหกลุมโรงเรียน
จัดทําแผนงาน/โครงการ ทีเ่ กี่ยวของกับนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒. นโยบายการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง
๓. นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education)
๔. พัฒนาศักยภาพผูเ รียนดานภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
สวนที่ ๒
๑. งบพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ของสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาอางทอง ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนกตาม ยุทธศาสตร และจุดเนน จํานวนเงิน ๙,๑๔๙,๐๓๐ บาท
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.อางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่
โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ
๘๒,๖๗๕
นายโสรส มั่นดี
โรงเรียนประชารัฐ
๒. โรงเรียนคุณภาพระดับตําบล
นายโสรส มั่นดี
ยุทธศาสตรที่ ๑
ใชงบ สพฐ.
(โรงเรียนดีประจําตําบล)
๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของ
๓๐๐,๐๐๐ นายโสรส มั่นดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และO-NET ของ
ยุทธศาสตรที่ ๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

๒๐๕,๓๓๐

นายโสรส มั่นดี

๔๕๑,๖๐๕

นายโสรส มั่นดี

๓๕,๐๐๐

นายโสรส มั่นดี

๑๑๙,๓๖๐

นายเชต บุญมี

๒๑๑,๓๖๐

นายเชต บุญมี

๒๕๐,๐๐๐

นายโสรส มั่นดี

๑๐๐,๐๐๐

นายโสรส มั่นดี

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๑. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู อนวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method)
ตามหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปที่
๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๒. บานนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย

๑๒๔,๘๔๐

นายเสนาะ อําไพ

๓๓๓,๙๘๐

นางจารุณี ปานแดง

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๓. พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(อานเขาใจ)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๔. พัฒนากระบวนการเรียนรูเ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน "การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
สูสากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐"
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๕. เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ปองกันการทุจริต"
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๖. โรงเรียนวิถีพุทธ

๒๕๐,๐๐๐

นางจารุณี ปานแดง

ใชงบ สพฐ.

นางจารุณี ปานแดง

๒๔๐,๐๐๐

นางสุรางค เทียนดี

๑๐๐,๐๐๐

นางสุรางค เทียนดี

๑๐๐,๐๐๐

นางสาวสมรัก ยวงเกต

ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑

โครงการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๔. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่
การประกันคุณภาพผูเ รียนปการศึกษา ๒๕๕๙
๕. วัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา ๒๕๖๐
๖. สารานุกรมไทย
๗. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน
๘. ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
๙. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
โดยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและการคิด
เลขเร็ว ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓
๑๐. สรางความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๗. พัฒนาความเขมแข็งระบบแนะแนวและระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๘. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

๘๔,๘๐๐

นายโสรส มั่นดี

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑๙. เฝาระวังติดตาม ดูแล สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและแกไขปญหายาเสพ
ติด
๒๐. เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑
๒๑. สรางภูมิคมุ กัน เฝาระวังและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๒. ยกระดับคุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๓. กิจกรรมสภานักเรียน“การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน”
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการสือ่ เสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๕. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ใชงบสพฐ.

นางดาวรุง บุญถนอม

๑๔๒,๐๐๐

นางดาวรุง บุญถนอม

๔๐๗,๐๐๐

นางดาวรุง บุญถนอม

๑๘๔,๐๐๐

นางสาวสมรัก ยวงเกต

๓๐,๐๐๐

นางสาวสมรัก ยวงเกต

๓๒,๔๐๐

นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ

๙๑๗,๔๒๐

นางอรจิรา พุมพฤกษ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๖. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๗. การจัดกิจกรรมนอมเกลาถวายอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๘. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

๑๗๔,๕๐๐

นายปรีชา แสงไข

๘๒,๐๙๕

นางมานพ มณีโชติ

๑๕,๔๔๐

นางมานพ มณีโชติ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๒๙. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยไหวพระ9วัด

๓๐,๐๐๐

นางสุนีย บุญเลิศ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๓๐. การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการ
สอนปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๓๑. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทีท่ ําให
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์สงู ขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๓๒. สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ
"สนับสนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภของคณะลูกเสือ
แหงชาติวในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗
รอบ ๘๔ พรรษา"

๒๓๐,๐๐๐

นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ

ใชงบ สพฐ.

นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ

๑๒,๐๐๐

นางสาวสมรัก ยวงเกต

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่

โครงการ
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ

งบประมาณ
๕,๒๔๕,๘๐๕

ยุทธศาสตรที่ ๒ ๑. การพัฒนาศึกษานิเทศก

๗๗,๓๔๐

นางสุรางค เทียนดี

ยุทธศาสตรที่ ๒ ๒. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิ านเปนฐาน
ดวยระบบ TEPE online
ยุทธศาสตรที่ ๒ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/
ผูบริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๒ ๔. ประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมผี ลงาน
ดีเดน
ที่ประสบความสําเร็จเปนทีป่ ระจักษ
ยุทธศาสตรที่ ๒ ๕. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพป.อางทอง
รวมงบประมาณ

๕๗,๘๐๐

นางนพวรรณ ดนตรี

๘๗,๘๑๐

นางสาวนาถอนงค ออนจิตร

๒๙๔,๖๒๐

นางสาวนาถอนงค ออนจิตร

๑,๕๗๒,๕๘๐ นางนพวรรณ ดนตรี
๒,๐๙๐,๑๕๐

ยุทธศาสตรที่
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ๑. การสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การประเมินแนวใหมเพื่อเตรียมความพรอมแก
สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ ๔
ยุทธศาสตรที่ ๓ ๒. การอบรมครูเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
สถานศึกษาสังกัด สพป.อางทอง
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ
งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ นายณรงค สังขสะอาด

ยุทธศาสตรที่
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๕ ๑. การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักงานดวย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส Amss++(Smart Area)
ยุทธศาสตรที่ ๕ ๒. การพัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตในสถานศึกษา

หมายเหตุ
งบประมาณ
๓๕,๓๙๐ นางสาวสมคิด ชีระภากร

๔๐๐,๐๐๐

นายณรงค สังขสะอาด

๕๐๐,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

นางสาวปราณี อยูสุข

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๕ ๓. การพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา สพป.อางทอง
ยุทธศาสตรที่ ๕ ๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดทําคูมือ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ยุทธศาสตรที่ ๕ ๕. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชสื่อการ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ยุทธศาสตรที่ ๕ ๖. การปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรในสํานักงาน
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ
งบประมาณ
๑๐๕,๐๐๐ นางสาวปราณี อยูสุข

ยุทธศาสตรที่
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๖ ๑. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรที่ ๖ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ ๖ ๓. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา กิจกรรม การสงเสริมสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ ๔. พัฒนาประสิทธิภาพระบบงบประมาณของ
สถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
งบประมาณ
๑๑๔,๗๖๕ นางไพฑูรย จิตใส

๕๗,๔๘๐

นายเสนาะ อําไพ

๒๐,๐๐๐

นางประทีปโชติ มากสินธุ

๒๑,๔๐๐

นางสาวสมคิด ชีระภากร

๒๗๕,๒๗๐

๒๑๓,๐๐๐ นางวิภา สาธิตะกร
ใชงบ สพฐ. นางอรจิรา พุมพฤกษ
๘๔,๙๖๐

นางจันทรา จันทพันแจง

๓๘,๐๐๐

นางจันทรา จันทพันแจง

ยุทธศาสตรที่ ๖ ๖. พัฒนารูปแบบประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ

๕๐,๐๐๐

นางณัชภัษสรณ
สิริอัคคะโชติ

ยุทธศาสตรที่ ๖ ๗. ประชุมเครือขายประชาสัมพันธ

๖๓,๙๒๐

นางณัชภัษสรณ
สิริอัคคะโชติ

ยุทธศาสตรที่ ๖ ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๙. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๖
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

๕๒,๙๖๐

นางสาวกรวิภา แสงนาค

๒๐,๒๐๐

นางมานพ มณีโชติ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๐. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการบริหารการศึกษา
๑๑.การบริหารจัดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ยุทธศาสตรที่ ๖ การศึกษาแบบมีสวนรวม

๔๐๐,๐๐๐

วาที่ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม

๒๓๒,๕๖๐

นางสาวกรวิภา แสงนาค

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้ง ๖ ยุทศาสตร เปนเงิน

๑,๐๓๗,๘๐๕
๙,๑๔๙,๐๓๐

โครงการ

ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่ ๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่ ๑
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายโสรส มั่นดี นายเสนาะ อําไพ
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ห นวยงานภาครัฐ โดยกระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) “สานพลังประชารัฐ” รวมกับหนวยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาทีใ่ ชกลไกจากประชารัฐ
รวมกันขับเคลื่อน เพื่อการยกระดับการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์นําไปสูการแกไขปญหาในเรือ่ งคุณภาพการศึกษา การ
ลดความเหลื่อมล้ํา การเพิ่มคุ ณภาพคน และการเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขั น อันจะนํ าไปสู การพัฒนา
ประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” ขึ้นภายใตคณะทํางาน
รวมกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในดานการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา
ผูนํา โดยกําหนดเปนนโยบายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ใหเกิด
สัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของโครงการ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ใหแกบุคลากรใน
โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ใหแกคณะทํางาน
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๓. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ โรงเรียนประชา
รัฐ ใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๔. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของ
โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
๕. เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําทีเ่ ขารวม
โครงการในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ประชุมชี้แจงใหแกผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการ ในโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
จํานวน ๓๙ โรงเรียนๆละ ๑ คน รวม ๓๙ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน ๑ วัน
๒. ประชุมชี้แจงใหแกคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๑๕ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยว จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ๑ วัน
๓. ประชุมชี้แจงขยายผลใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกน
นําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓๙ โรงเรียนๆละ ๔ คน รวม ๑๕๖ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๒ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑๖๘ คน ๑ วัน
เชิงคุณภาพ
๑. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียน
แกนนําที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓๙ โรงเรียนๆ ละ ๔ ครั้ง
๒. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
ประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน ๙ คน และ
เจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ จํานวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ๑ วัน
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. ประชุมชี้แจงเพือ่ เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกผูอํานวยการโรงเรียน
ธ.ค.๕๙
และครูวิชาการ ในโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
๒. ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกคณะทํางานขับเคลือ่ น
เม.ย.๖๐
โครงการโรงเรียนประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ
๓. ประชุมชี้แจงขยายผลเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกผูแทนคณะทํางาน เม.ย.-พ.ค.๖๐
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
และเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
๔. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลือ่ นโครงการ พ.ค.-ก.ย.๖๐
โรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
๕. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ก.ย.๖๐
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๘๒,๖๗๕ บาท (แปดหมื่นสองพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสรางความรูความ ๑๐,๔๐๐
เขาใจใหแกผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนแกนนํา
ที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓๙ คน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๖ คน รวมทัง้ สิน้ ๖๕ คน ๑ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๖๕x๓๐x๒)
๓,๙๐๐
- คาอาหารกลางวัน (๖๕x๑๐๐x๑)
๖,๕๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมชี้แจงเพือ่ เสริมสรางความรูความ
๖,๙๕๐
เขาใจใหแกคณะทํางานขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียน
ประชารัฐของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จํานวน
๑๕ คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๕ คน
รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ๑ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒๐x๓๐x๒)
๑,๒๐๐
- คาอาหารกลางวัน (๒๐x๑๐๐x๑)
๒,๐๐๐
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการ
๙๐๐
ประชุม จํานวน ๒๐ ชุดๆ ละ ๔๕ บาท (๒๐x๔๕)
- คาจางเหมาจัดทําใบเกียรติคุณบัตรพรอม
๒,๘๕๐
กรอบ เพือ่ มอบใหแกคณะทํางาน จํานวน ๒๐ ชุด
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมชี้แจงขยายผลเพื่อเสริมสรางความรู ๓๕,๗๐๕
ความเขาใจใหแกผูแทนคณะทํางานขับเคลือ่ นโครงการ
โรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
จํานวน ๓๙ โรงเรียนๆ ละ ๔ คน รวม ๑๕๖ คน และ
เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น
๑๖๘ คน ๑ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๑๖๘x๓๐x๒)
๑๐,๐๘๐
- คาอาหารกลางวัน (๑๖๘x๑๐๐x๑)
๑๖,๘๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการ
๕,๐๔๐
ประชุม จํานวน ๑๖๘ ชุดๆละ ๓๐ บาท (๑๖๘x๓๐)
- คาจางเหมาจัดทําใบเกียรติคุณบัตรเพื่อ
๒,๕๒๐
มอบใหแกคณะทํางานฯ ของโรงเรียนแกนนําที่เขา
รวมโครงการ จํานวน ๑๖๘ ฉบับๆ ละ๑๕ บาท
(๑๖๘x๑๕)
- คาวัสดุ
๑,๒๖๕
กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ๒๖,๕๒๐
การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ของโรงเรียนแกนนําทีเ่ ขารวมโครงการ จํานวน ๓๙
โรงเรียนๆ ละ ๓ ครั้ง
- คาพาหนะเหมาจายสําหรับคณะกรรมการ
๒๓,๔๐๐
นิเทศโรงเรียนๆละ ๒๐๐ บาท (๓๙x๒๐๐x๓)
- คาจางเหมาจัดทําเครื่องมือนิเทศ/แบบ
๓,๑๒๐
รายงาน ของโรงเรียนและคณะกรรมการนิเทศ
จํานวน ๑๕๖ ชุดๆ ละ ๒๐ บาท (๑๕๖x๒๐)
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๓,๑๐๐
และประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการ
เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน ๙ คน
และเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ จํานวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น
๑๕ คน ๑ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๑๕x๓๐x๒)
๙๐๐
- คาอาหารกลาวัน (๑๕x๑๐๐x๑)
๑,๕๐๐
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารรายงานสรุปผล
๗๐๐
การดําเนินงานเปนรูปเลม จํานวน ๗ เลมๆ ละ ๑๐๐
บาท (๗x๑๐๐)
๘๒,๖๗๕
๘๑,๔๑๐
๑,๒๖๕
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ครูผูสอนไมนําสื่อและเทคโนโลยีไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนไมนําขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สรางองคความรูในเรื่องเทคโนโลยี ใหแกครูผูสอน ใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดทําแผนพัฒนา
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนแกนนําทีเ่ ขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายของโครงการโรงเรียนประชารัฐ
๒. คณะทํางานขับเคลือ่ นโรงเรียนประชารัฐของสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ
๓. คณะทํางานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนแกนนํา
ที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการสามารถขับเคลือ่ น
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ไดรับการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาในดาน
บุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุสื่อการเรียนการสอน ดานอุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใตความ
รวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๒. โรงเรียนแกนนําที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถบริหารจัดการศึกษา ใหเกิดสัมฤทธิผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนคุณภาพระดับตําบล (โรงเรียนดีประจําตําบล)
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนองคกรทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเปนความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติง านโดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่นชนบทซึ่ง
นักเรียนสวนมากมักดอยโอกาสในการเขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดนโยบาย
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทองถิ่นชนบทเพื่อใหมีความเพียบพรอมที่จะเปนตนแบบหรือศูนยสาธิต
การใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนทําใหประชาชนมีสวน
รวมและมีความรูสึกเปนเจาของเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไมจําเปนตองสงบุตรหลานไป
เรียนในเมืองโดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนใหบริการและเชื่อมความสัมพันธกบั ชุมชน
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพระดับตําบลใหเปนโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูงมีความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดนตรี กีฬาศิลปะความพรอมดานกายภาพทุกโรงเรียนไดรับการสนับสนุนที่เหมือนกันคือ การปรับปรุงภูมิทัศน
ตางๆ ขั้นมาตรฐานมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัยมีการสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียนตามจํานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น เปนโรงเรียน “ทํามาหากิน” ที่เนนการพัฒ นาพื้นฐานดานอาชีพและการมีร ายไดระหวางเรียน เปน
“โรงเรียนชุมชน” ที่มีความรวมมือกับทองถิ่นและบริการชุมชนอยางเขมแข็ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑการเขารวม
โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับ ตําบล ปงบประมาณ ๒๕๕๓–๒๕๕๗ จํานวน ๕๒ โรงเรียน เพื่อใหก ารพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพระดับ ตําบลเปนไปตามเปาหมายของโครงการ จึง จัดทําโครงการนิเ ทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีระดับตําบลใหมีคุณภาพมีความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ
อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถใหบ ริก ารแกนัก เรียนอยางมีคุณภาพ เปนศูนยพัฒ นาสําหรับครู
โรงเรียนตางๆ ที่อยูใกลเคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน
๒. เพื่อสงเสริมความรวมมือ และการมีสวนรวมจากชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นําไปสูความเขมแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีระดับตําบล ปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๘ จํานวน ๕๒ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลมีคุณภาพตามตัวชี้วัดของโครงการ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาสื่อและสรางเครื่องมือนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพระดับตําบล
๒. การนําเสนอผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
๓. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพระดับตําบล
๔. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดีประจําตําบลที่ไดรับการคัดเลือก
ผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
๕. คัดเลือกโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิดงานอาชีพ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ
๑ ผลิตภัณฑ
๖. สรุป รายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ

มิถุนายน ๒๕๖๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐
มิถุนายน ๒๕๖๐
มิถุนายน ๒๕๖๐
กันยายน ๒๕๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๓๕๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน) ใชงบประมาณจาก สพฐ.
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและ
สรางเครื่องมือนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบล

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๖๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ (๑๕๐คนx๑๖๐x๒ วัน)
๔๘,๐๐๐
- จัดทํารูปเลมเอกสารคูม ือการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลและเครื่องมือการ
ประเมิน (๑๒๐ เลม /๑๐๐ บาท)
๑๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การนําเสนอผลงาน ๑ โรงเรียน ๑
๗๔,๐๐๐
อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ (๑๕๐คนx๑๖๐x๒ วัน)
๔๘,๐๐๐
- คาตอบแทนกรรมการ
๑๕,๐๐๐
- คาพาหนะการจัดสถานที่นําเสนอผลงาน
๑๑,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
๒๐,๐๐๐
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบล
- คาพาหนะกรรมการนิเทศ
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดีประจํา ๑๕๐,๐๐๐
ตําบลที่ไดรับการคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ
๑ ผลิตภัณฑ
- งบประมาณ สนับสนุนโรงเรียนดีประจํา
ตําบลที่ไดรับการคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ
๑ ผลิตภัณฑ จํานวน ๒ โรงเรียน / ๗๕,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๕ คัดเลือกโรงเรียนดีประจําตําบลใหเกิด
๔๔,๐๐๐
งานอาชีพ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
- คาพาหนะและคาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ๗ คน
๑๘,๐๐๐
- คาจัดนิทรรศการ ๕๒ โรงเรียน/๕๐๐ บาท
๒๖,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๖ สรุป รายงานผล
๑๐,๐๐๐
- คาวัสดุ ในการสรุป รายงานผล
๑๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๓๕๘,๐๐๐
๓๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ครูผูสอนไมพัฒนาอาชีพภายในโรงเรียนเปน๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ผูเรียนไมใหความสนใจในอาชีพที่โรงเรียนจัดให
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ชี้แจงถึงขอมูลการพัฒนา ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
และการจัดทําแผนพัฒนา.ใหสอดคลองกับโครงการ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดจํานวน ๕๒ โรงเรียน มีการดําเนินงาน
๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
เชิงคุณภาพ
๑. สื่อและเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียน
คุณภาพระดับตําบลมีคุณภาพ
๒. โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เปนไปตามเปาหมายของโครงการ

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนคุณภาพระดับตําบลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายของโครงการ ทีม่ ผี ลตอการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ และO-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
งานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจของการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนดซึ่งการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด ว ยวิธี ก ารที่ห ลากหลาย โดยมี จุด มุ ง หมายให ผูเ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรูอ ย า งมี
ประสิท ธิภาพประสบความสําเร็จ ในการดําเนินชีวิตเปนเปาหมายที่ครูทุก คนตองการและตองทําใหไดแตก าร
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในและผลการทดสอบในปที่ผานมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองในปการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งใชแบบทดสอบที่ได
มาตรฐานจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ผลการทดสอบ O-NET ในชัน้ ประถมศึกษาปที่
๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในเกณฑพอใช ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตยังต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเชนกัน
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับ
ระดับประเทศ
ดังนั้น เพื่อเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนNT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ O-NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จําเปนตองสรางความตระหนักใหครูผูสอนในระดับชั้นดังกลาว ใหครูจัดกิจกรรม การเรียนรูตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่หลักสูตรกําหนดในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีความรูความเขาใจ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๒. เพื่อใหครูผูสอนสามารถนําแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลงสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนNT ของนัก เรียนชั้นประถมศึ ก ษาปที่ 3O-NET ของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาหรือเทากับระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2559
รอยละ 5
๒. ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ใน
กิจกรรมที่ 1 ดังนี้
2.1 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 160 คน
2.2 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 160 คน
2.3 ครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 150 คน
๓. ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสในกิจกรรมที่ 2 ดังนี้
3.1 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 160 คน
3.2 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 160 คน
3.3 ครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และผูอ ํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 150 คน
๔. การสอบ Per NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 Per O-NETของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกิจกรรมที่ 3 ดังนี้
4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2,342 คน
4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2,548 คน
4.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 576 คน
เชิงคุณภาพ
๑. การดํ าเนินงานตามแนวทางการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของ สํ านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในกิจกรรมที่ 4 ดังนี้
๑.๑ ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 14 ศูนย
๑.๒ โรงเรียน จํานวน 146 โรง
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่ วิเคราะหผลการสอบNT และO-NET
๒. จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๖๐
มีนาคม ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

ที่ กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๓. ประชุมปฏิบัตกิ ารชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เมษายน 2560
NTนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
๔. ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมษายน 2560
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในดานเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
๕. สอบ Pre-NT ของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และสอบ Per-O-NET
พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนใน มกราคม 2561
สังกัดทุกโรงในกิจกรรมที่ 3
๖. การดําเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ ธันวาคม 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ของศูนยเครือขาย มกราคม 2561
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดในกิจกรรมที่ 4
๗. นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของครูผสู อนตามปฏิทนิ
มิถุนายน 2560 ที่กําหนด
มกราคม 2561
๘. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
มีนาคม 2561
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานยกระดับ ๑๒,๐๐๐
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
วิเคราะหผลการสอบNT และO-NET
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ (๒๕คนx๑๖๐x๒วัน)
๘,๐๐๐
- คาวัสดุและคาเอกสารประกอบการประชุม
๔,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NTนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 O-NET นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ (๑๔๖คนx๑๖๐x๑วัน)
- คาตอบแทนวิทยากร
(๑คนx๗ชั่วโมงx๑,๒๐๐บาท)
- คาเอกสารประกอบการประชุม
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผูสอน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในดานเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ (๓๕๐คนx๑๖๐x๒วัน)
- คาตอบแทนวิทยากร
(๑คนx๑๔ชั่วโมงx๑,๒๐๐บาท)
- คาเอกสารประกอบการประชุม
กิจกรรมที่ ๔ สอบ Pre-NT ของชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และสอบ Per-O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ในกิจกรรมที่ 3
- จัดทําแผนซีดี ขอสอบให 146 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 แผน
- คาสนับสนุนการดําเนินการสอบ
กลุม โรงเรียน (5,000บาทx14กลุม)
- คาชดเชยน้ํามันออกนิเทศ ติดตาม
การสอบ Pre O-NET, Pre-NT ของ รอง ผอ.เขต
และศึกษานิเทศก กม.ละ 4 บาท
- สพป.อางทอง วิเคราะหผลการสอบ
ระดับเขตคาจางบันทึกขอมูล Pre O-NET, Pre-NT

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๔๐,๐๒๐

๒๓,๓๖๐
๘,๔๐๐
๘,๒๖๐
๑๔๑,๐๕๐

๑๑๒,๐๐๐
๑๖,๘๐๐
๑๒,๒๕๐
๑๐๑,๐๐๐

๑๖,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๗๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาเอกสารการจัดทํารายงานการสอบ
Pre O-NET, Pre-NT
กิจกรรมที่ ๕ นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ของครูผสู อนตามปฏิทินที่กําหนด
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๕,๐๐๐
๕,๙๓๐
๓๐๐,๐๐๐

๒๕,๒๐๐

๕,๙๓๐
๒๒๙,๒๙๐

๔๕,๕๑๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ครูผูสอนไมนําขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนไมนําขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ชี้แจงถึงขอมูลการวัดประเมินผลไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการจัดทํา
แผนพัฒนา
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดจํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕

รอยละ ๘๕

เชิงคุณภาพ
ผูบริหารและครูผสู อน ความรูความเขาใจแนวทาง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์

รอยละ ๗๗

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผสู อนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู ความเขาใจ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาหรือเทากับระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นรอยละ 5

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน
ปการศึกษา ๒๕๕๙

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

กลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นายโสรส มั่นดี นายณรงค สังขสะอาด และนายเสนาะ อําไพ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔
๑. หลักการและเหตุผล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการประกัน
การเรียนรูและรับรองมาตรฐานผูเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในชั้นเรียนสุดทายของแตละชวงชั้นให
เปนการวัดผลระดับชาติ เพื่อใหสามารถใชการวัดประเมินผลที่เปนมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันได เปนกลไกใน
การประกันการเรียนรูและรับ รองมาตรฐานผูเ รียนแตล ะชวงชั้นโดยในปก ารศึก ษานี้นอกจากโรงเรียนสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ยังมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมืองพัทยา เขารวมประเมินดวย
การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึก ษา ๒๕๕๙กําหนดใหมีก ารประเมิน
คุณภาพนักเรียนโดยพรอมกันทุกสังกัด ดังนี้ คือ
๑. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒
๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่
๓ (NT)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการวัดและ
ประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อกําหนดแนวดําเนินการ การวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเชื่อถือได และสอดคลอง
กับแนวทางการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. เพือ่ กําหนดแนวดําเนินการประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริงตามบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษา และสอดคลองกับแนวทางการประเมินของสวนกลาง
๓. เพื่อใหสถานศึกษาไดขอมูลผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปลายป ๒๐ % ของคะแนนสอบทั้งหมด ของ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕ และมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใชขอสอบกลาง
๔. เพื่อ ประเมิน ความสามารถพื้น ฐานที่จํา เปน ของนัก เรีย น ชั้ นประถมศึก ษาปที่ ๓ ในด านภาษา
(Literacy) ดานคิดคํานวณ (Numeracy) และดานเหตุผล (Reasoning ability)
๕. เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นัก เรียนทุกคนทุก โรงเรียนในพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง (สังกัด
สพป.อางทอง จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน ๖ โรงเรียน สังกัดกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๙ โรงเรียน สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา จํานวน ๒ โรงเรียน รวม ๑๕๗
โรงเรียน)
๒. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔ สอบวันที่ ๒๓ - ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๓. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ สอบวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่
๓ ความสามารถพื้นฐาน ๓ ดาน คือ ความสามารถดานภาษา (Literacy) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy)
ความสามารถดานเหตุผล (Reasoningabilities) โดยกําหนดสอบพรอมกันในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนดําเนินการ การวัดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเชื่อถือได และสอดคลอง
กับแนวทางการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. เขตพื้นที่ประสานงานกับสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ แจง
จํานวนนักเรียน และการจัดทําแบบทดสอบปรับปรุงขอมูลโรงเรียน
ทุกสังกัด และจํานวนนักเรียน ทางระบบ NT ACCESS ภายใน ๒๗
มกราคม ๒๕๖๐
๒. ประชาสัมพันธการจัดสอบใหกับ ครู/อาจารย นักเรียน ผูปกครอง
ชุมชน และผูเกี่ยวของ

ระยะเวลา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

ที่
กิจกรรมหลัก
๓. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบระดับศูนยสอบจังหวัด / อําเภอ
และ ระดับสนามสอบ
๔. รับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ
๕. สงแบบทดสอบใหศูนยสอบอําเภอ
๖. โรงเรียน ดําเนินการสอบ ตามตารางสอบทีก่ ําหนด
๗. การตรวจบันทึกผล
๘. รวบรวมนําสงศูนยประสานการสอบสพฐ. และ ม.เกษตร
เพื่อวิเคราะหและสรุปรายงานผล
๙. สงรายงานผลสอบใหโรงเรียน นําไปพัฒนา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตารางสอบ
๑. ประเมินความสามารถในการอานเขียนได ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔ สอบพรอมกัน
ทั่วประเทศ สอบวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีตารางสอบ ดังนี้
วันที่ /ระดับชั้น
๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๐๐–๑๔.๓๐ น.
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐/ป.๑-๒
ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๒
ฉบับที่ ๓
พัก
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐/ป.๓-๔ การอานออกเสียง
การอานรูเ รือ่ ง
การเขียน
(ภาคปฏิบัต)ิ
(แบบทดสอบ)
(แบบทดสอบ)
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒,๔,๕
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ สอบวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดกําหนดสอบ ดังนี้
ชั้น
กลุมสาระการเรียนรู
ป.๒ ภาษาไทย
ป.๔-๕ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ม.๑-๒ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๕.๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
กําหนดสอบวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดกําหนดสอบ ดังนี้
วันสอบ
๘ มีนาคม๒๕๖๐

๘.๓๐-๙.๓๐น.
ความสามารถ
ดานภาษา

พัก

๑๐.๐๐-๑๑.๑๕น.
ความสามารถ
ดานคํานวณ

พัก

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐
ความสามารถ
ดานเหตุผล

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ปฏิทินปฏิบัติงานแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเ รียน
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ระดับเขตพื้นที/่ คณะศน.กลุมวัดผลฯ
ศูนยสอบอําเภอ / โรงเรียน
ตุลาคม
 ประสาน สพฐ.เรื่องงบประมาณ
 เตรี ย มการจั ด ทํ า โครงการ วางแผนการ
๒๕๕๙
ดําเนินงานประเมิน
มกราคม
 ปรับปรุงขอมูลโรงเรียน ทุกสังกัด และ  ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล โรงเรี ย น ทุ ก สั ง กั ด และ
๒๕๖๐
จํานวนนักเรียน ทางระบบ EPCC /
จํานวนนักเรียน ทางระบบ NT ACCESS
NT ACCES
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
 ประสานแผนกั บ โรงเรี ยนต า งสั ง กั ด  เสนอรายชื่อครู ผูบริหารเพื่อแตงตั้งกรรมการ
เ ท ศบ า ล ท อ ง ถิ่ น เ อ ก ชน แล ะ
ดําเนินการสอบ
มหาวิทยาลัย
 เตรียมความพรอม ครู และนักเรียน
 ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ประชาสัม พันธ
การสอบ ประชุมชี้แจง ครู ผูบริหาร
กุมภาพันธ - รับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ  โรงเรียนรับขอสอบ/กระดาษคําตอบและ
มีนาคม
ดําเนินการสอบตามตารางสอบที่กําหนด
๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑
การสอบอานเขียนภาษาไทย
การสอบอานเขียนภาษาไทย
๒๐ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๖๐ รับ แบบทดสอบ
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รับแบบทดสอบอาน
อานเขียนภาษาไทย
เขียนภาษาไทย สอบนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
๒๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ส ง ให ศู น ย ส อบ ปที่ ๑-๒ และสอบนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่
อําเภอ เพื่อมอบใหสนามสอบ ดําเนินการสอบ ๓-๔
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๒๕ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ ตรวจ/บั น ทึ ก
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รับคะแนนรายงาน คะแนนรายงานผลทางระบบ Smart Area –
ผลสอบของโรงเรียน ทาง Smart Area สงทาง EPCC
ระบบสทศ. ทางระบบ EPCC
กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมที่ ๒
การสอบดวยขอสอบกลาง
การสอบดวยขอสอบกลาง
๒๕กุม ภาพันธ ๒ ๕๖๐รั บ ขอสอบจากศู นยส อบ
๒๕ กุม ภาพันธ ๒๕๖๐สง ตนฉบั บ ขอสอบให จั ง หวั ด ไว ที่ ศู น ย ส อบ อํ า เภอ เพื่ อ มอบใ ห
ศูนยสอบอําเภอ เพื่อมอบใหสนามสอบ จัดทํา สนามสอบจัดทําขอสอบ
ขอสอบ ในวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒-๓ มี น าคม ๒๕๖๐ ดํ า เนิ น การสอบ
๑๐ มี น าคม ๒๕๖๐ รายงานผลทาง ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๒,๔,๕ (สอบ ๒ มี นาคม
ระบบ EPCC
๒๕๖๐ ) และ มัธยมศึกษาปที่ ๑,๒ (สอบ ๒-๓
กิจกรรมที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๐)
การสอบ NT
๓-๕ มี น าคม ๒๕๖๐ตรวจ/บั น ทึ ก คะแนน
๕ มี น าคม ๒๕๖๐ รั บ แบบทดสอบ NT
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งาน/กิจกรรม
ระดับเขตพื้นที/่ คณะศน.กลุมวัดผลฯ
ประถมศึกษาปที่ ๓
๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สงใหศูนยสอบอําเภอ
๑๐มีนาคม๒๕๖๐รวบรวมกระดาษคําตอบNT
นํ า ส ง ส ว นกลาง ( ม.เกษตร) ๑๕ มี น าคม
๒๕๖๐
๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลและจัดทํา
รายงานผลการดํ า เนิ น งานประเมิ น ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอสํานักงาน

เมษายน
๒๕๖๐






ผูรับผิดชอบ
ศูนยสอบอําเภอ / โรงเรียน
รายงานผลทางระบบ Smart Area
กิจกรรมที่ ๓
การสอบ NT
๘ มี น าคม ๒๕๖๐ รั บ ข อ สอบ NT จาก
ศูนยส อบอําเภอ และ ดําเนินการสอบ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓
๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ตรวจบันทึกผล
อัต นั ย และส ง กระดาษคํ า ตอบให ศู น ยอํ า เภอ
รวบรวมสง สพป.อางทอง
รับผลการประเมินจากสวนกลางทางระบบ  รับผลการประเมินจากSmart Areaจากเขต
NT ACCESS และ EPCC
พื้นที่ไปวางแผนพัฒนา นําผลประเมินไปใช
กําหนดแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน
เขียนรายงาน
 ดํา เนิน การ กํา กั บ ติ ด ตาม การนํ า ผลการ
จัดพิมพผลประเมิน/เผยแพร
ประเมินไปใช
ติดตามการนําผลประเมินไปใช

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
๑. ประเมินความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔
สอบวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒ , ๔ , ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ , ๒ สอบวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ความสามารถพื้นฐาน ๓ ดาน คือ ความสามารถดานภาษา
(Literacy) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) ความสามารถดานเหตุผล (Reasoningabilities) โดยกําหนด
สอบพรอมกันในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ ทุกโรงเรียนในสังกัด
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๐๕,๓๓๐ บาท (สองแสนหาพันสามรอยสามสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ การสอบอานเขียนภาษาไทย
๑๒,๐๐๐
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๔ กําหนดสอบ ๒๓ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑-๒ และ ๒๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๓-๔
- คาตอบแทนกรรมการศูนยประสานการ
สอบจังหวัด รับขอสอบตรวจนับ ดูแลรักษาขอสอบ
จํานวน ๑๐ คน คนละ ๓๐๐ บาท/วัน ปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๔,๕๐๐
- คาตอบแทนกรรมการ รับสงขอสอบ
ประจําศูนยสอบ ๗ อําเภอ อําเภอละ ๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐
- คาวัสดุจัดทําสรุปรายงาน
๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การสอบดวยขอสอบกลาง จัดทําตนฉบับ ๙๓,๘๗๘
ขอสอบสงใหศูนยสอบอําเภอ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เพื่อมอบใหสนามสอบ ไปรับ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
รวบรวมกระดาษคําตอบ
- คาตอบแทนกรรมการศูนยประสานการ
สอบจังหวัด รับขอสอบตรวจนับ ดูแลรักษาขอสอบ
จํานวน ๑๕ คน คนละ ๓๐๐ บาท/วัน ปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๔,๕๐๐
- คาตอบแทนกรรมการ การนิเทศ–ตรวจเยี่ยม
สนามสอบ ศึกษานิเทศก จํานวน ๑๑ คน รอง ผอ.
สพป.อางทอง จํานวน ๕ คน รวม ๑๖ คน คนละ
๓๐๐ บาท/วัน
๔,๘๐๐
- คาตอบแทน ผอ.สพป.อางทอง การตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ
๑,๕๐๐
- คาตอบแทนคณะกรรมการรับ สง และ
ขนยายเก็บรักษาขอสอบระดับศูนยสอบอําเภอ ๖ ศูนยฯ
ในวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสงใหสนามสอบ
ศูนยฯ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐
- คาอาหารวาง ประชุมประธานสนามสอบ
๑๕๒ คน ศึกษานิเทศก ๑๑ คน เจาหนาที่ ๗ คน
รวม ๑๗๐ ละ ๓๐ บาท
๕,๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดทําตนฉบับขอทดสอบ และสรุป
จัดทํารูปเลม
๗๑,๙๗๘
กิจกรรมที่ ๓ การสอบ NT ๙๖ สนามสอบ ๑๒๕
๑๐๐,๔๕๒
หองสอบนักเรียน ๒,๔๐๗ คน ๑๔๖ โรงเรียน
ประเมินความสามารถพื้นฐานทีจ่ ําเปนดานภาษา
(Literacy) ดานคํานวณ(Numeracy) และดานเหตุผล
(Reasoning ability)
ระดับศูนยสอบ
- คาตอบแทนกรรมการรับสง ดูแลรักษา
ขอสอบประจําศูนยสอบจังหวัด (รับแบบทดสอบ
และเอกสารประกอบการสอบ) คนละ ๒๐๐ บาท/
คน/วัน จํานวน ๕ คน ๓ วัน เปนเงิน (ระหวางวันที่
๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๐)
๓,๐๐๐
- คาอาหารวางประชุมประธานศูนยสอบ
และคณะกรรมการ
๓,๓๐๐
- คาตอบแทนคณะกรรมการรับสงและ
ขนยายเก็บรักษาขอสอบระดับศูนยสอบอําเภอ ๗ ศูนยฯ
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสงใหสนามสอบ
ศูนยฯละ ๑,๐๐๐บาท
๓,๗๐๐
- คาตอบแทนครู หรือ ผูบ ริหาร หรือ จนท,
ที่เปนกรรมการ ๗ ศูนยสอบอําเภอ ศูนยละ ๒ คน
รวม ๑๔คน คนละ ๒๐๐ บาท
๒,๘๐๐
ระดับสนามสอบ
- คาตอบแทน ประธานสนามสอบ ในการ
รับสงขอสอบ จากสนามสอบ ไปยังศูนยสอบอําเภอ
จํานวน ๙๖ สนามสอบ และกรรมการกลาง สนามสอบละ
๒๐๐ บาท/วัน ในวันที่ ๘ และ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
(เฉพาะโรงเรียน สพฐ.ในสังกัด สพป.อางทอง)
(๑๐๕คนx๒๐๐บาท) ๑ วัน
๒๑,๐๐๐
- คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ ตรวจ/
บันทึกคะแนนหองสอบละ ๒ คน คนละ๒๕๐ บาท
(๑๒๕ หองสอบ=จํานวน ๒๕๐ คน) ในวันที่ ๘ - ๙
มีนาคม ๒๕๖๐ เปนเงิน (๒๕๐ คนx๒๕๐ บาท)
๖๒,๕๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาวัสดุจัดทําสรุปและเอกสารเผยแพร
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๔,๑๕๒
๒๐๕,๓๓๐ ๑๑๗,๘๐๐
๘,๔๐๐
๗๙,๑๓๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
นักเรียนบางคนขาดสอบ ไมมาสอบตามกําหนดเวลาการตอบคําถามไมถูกตามรูปแบบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ชี้แจงผูบ ริหารโรงเรียน ในการเตรียมความพรอมในการสอบระดับตางๆ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ไดรับการประเมิน
ความสามารถดานภาษา (Literacy) ความสามารถดานคํานวณ
(Numeracy) และความสามารถดานเหตุผล (Reasoning ability)
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๔ ไดรับการประเมิน
การอานเขียนภาษาไทย จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ , ๔ , ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ , ๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
ขอสอบกลางปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ทุกสนามสอบมีแนวดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่มปี ระสิทธิภาพ มีมาตรฐานเชื่อถือได

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใชขอมูลสารสนเทศ จากการตรวจสอบ และประเมิน
มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะดานวิชาการ การสงเสริมนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

วัดและประเมินผลผูเ รียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐
กลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายโสรส มั่นดี นายณรงค สังขสอาด และนายเสนาะ อําไพ
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดกําหนดใหมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O–NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งทดสอบนักเรียนทุกคน ทุกกลุมสาระ ในชั้น ป. ๖ สอบวันเสาร ที่ ๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ชั้ น ม.๓ สอบวันเสาร และวันอาทิ ตยที่ ๔ – ๕ กุมภาพั นธ ๒๕๖๐ โดยให สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอางทองเปนศูนยสอบ ดําเนินการจัดสอบตามแนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
กําหนด
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอ างทอง ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ซึ่งถือเปนการตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบประเมินผลผูเรียน ไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของหนวยงานทุกระดั บ สูการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ยั่งยื น
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับชั้นเรียน การบริการเครื่องมือ
วัดประเมินผล สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีก ารที่ห ลากหลาย จึง จัดโครงการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. เปาหมาย
๑. ทดสอบนักเรียน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้น ป.๖, ม. ๓ ทุกคน
๒. จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์นักเรียน เผยแพรใหทุกโรงเรียน นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๘๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่
กิจกรรมหลัก
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ
O-NETชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. การดําเนินการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙
๓. ประมวลผลการสอบ จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การรายงานผลการวัดและประเมินผลและการนํา
ผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ปการศึกษา ๒๕๕๙
๔. การประชุมชี้แจง การนําผลการประเมินไปใช

ระยะเวลา
๑-๓๐ ม.ค.๖๐

หมายเหตุ

๔-๕ ก.พ.๖๐
เม.ย.-มิ.ย.๖๐
มิ.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๔๕๑,๖๐๕ บาท (สี่แสนหาหมื่นหนึง่ พันหกรอยหาบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมศึกษานิเทศก /เจาหนาที่ จํานวน
๔,๘๐๐
๓๐ คน (๑ วัน)
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๖๐
บาท
๑,๘๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๓๐ คน x ๑๐๐ บาท
๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมชี้แจงหัวหนาสนามสอบ ๓๖ คน
๘,๓๐๐
กรรมการกลางจํานวน ๕๗ คนเจาหนาที่ ๑๖ คน
รวม ๑๑๐ คน
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ๑๑๐ คน x ๓๐
บาท
๓,๓๐๐
- คาหองประชุม ฯ
๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนยสอบ ๓๖ คน
๑,๒๖๐
ผูตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๖ คน รวม ๔๒ คน
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ๔๒ คน x ๓๐
บาท
๑,๒๖๐
กิจกรรมที่ ๔ การดําเนินการสอบ O-NET ชั้น ป.๖
๑๙๐,๔๔๐
คาตอบแทนการปฏิบัติงานชั้น ป. ๖ (๑ วัน)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- ประธานศูนยสอบ การดําเนินการทดสอบ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

ชั้น ป.๖
- หัวหนาสนามสอบชั้น ป. ๖ จํานวน ๒๒ คน
คนละ ๕๕๐ บาท/วัน
- กรรมการกลาง ชั้น ป. ๖ จํานวน ๔๐ คน
คนละ ๔๕๐ บาท/วัน
- กรรมการคุมสอบ ชั้น ป. ๖ จํานวน ๒๓๔
คน คนละ ๔๕๐บาท/วัน
- เจาหนาทีจ่ ัดหองสอบ ชั้น ป.๖ และ ม.๓
- ประธานศูนยสอบ จํานวน ๒๙ คน ๔๐๐/
วัน จํานวน ๒ วัน
- ภารโรงจํานวน ๓๖ คนคนละ ๒๒๐ บาท/
วัน จํานวน ๒ วัน
- คาตอบแทนตัวแทนศูนยสอบชั้น ป. ๖
จํานวน ๒๒ คนๆละ ๕๐๐ บาท/วัน
กิจกรรมที่ ๕ การดําเนินการสอบ O-NET ชั้น ม.๓
คาตอบแทนการปฏิบัติงานชั้น ม. ๓ (๒ วัน)
- ประธานศูนยสอบ การดําเนินการทดสอบ
ชั้น ม. ๓
- หัวหนาสนามสอบชั้น ม. ๓ จํานวน ๑๔ คน
คนละ ๕๕๐ บาท/วัน จํานวน ๒ วัน
- กรรมการกลาง ชั้น ม. ๓ จํานวน ๑๗ คน
คนละ ๔๕๐ บาท/วัน จํานวน ๒ วัน
- กรรมการคุมสอบ ชั้น ม. ๓จํานวน ๘๐ คน
คนละ ๔๕๐บาท/วัน จํานวน ๒ วัน
- คาตอบแทนตัวแทนศูนยสอบชั้น ม.๓
จํานวน ๑๔ คนๆละ ๕๐๐ บาท/วัน จํานวน ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๖ การตรวจเยี่ยมสนามสอบและการดูแล
ความปลอดภัยขอสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓
- กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบจํานวน ๕ คน
ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ คนละ ๕๕๐ บาท/วัน จํานวน ๒ วัน
- กรรมการเก็บดูแลรักษาความปลอดภัย/
ตรวจนับ/รับสงขอสอบกระดาษคําตอบชั้น ป.๖,ม.๓
รับ-สงขอสอบ/ดูแลความปลอดภัย จํานวน ๑๒ คน

๕,๐๐๐
๑๒,๑๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๐๕,๓๐๐
๒๓,๒๐๐
๑๕,๘๔๐
๑๑,๐๐๐
๑๒๑,๗๐๐
๕,๐๐๐
๑๕,๔๐๐
๑๕,๓๐๐
๗๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๔๘,๓๐๐
๕,๕๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
คนละ ๓๐๐วัน จํานวน ๓ วัน
- คณะทํางานสงขอสอบศูนยประสานงาน
๓๐ คน ๒ วัน วันละ ๔๕๐ บาท
- คาเชาหองประชุม ๑ วัน
กิจกรรมที่ ๗ การดําเนินการสอบ O-NET ชั้น ป.๖
และ ม.๓
คารถรับสงนักเรียน
- คารถรับสงนักเรียน ป.๖ ๑ วัน
- คารถรับสงนักเรียน ม.๓ ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๘ การสรุปผลการดําเนินงาน
- คาตอบแทนการประมวลผลขอมูล และ
การจัดทํารูปเลมเผยแพร
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๒๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖๒,๖๐๐
๓๙,๔๐๐
๒๓,๒๐๐
๑๔,๒๐๕
๑๔,๒๐๕
๔๕๑,๖๐๕

๓๕๕,๔๔๐

ตัวชี้วัด

๙๖,๑๖๕

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน ชั้น ป.๖,ม. ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกคน
ไดทดสอบ O-NET
เชิงคุณภาพ
๑. หนวยงานทุกระดับในสังกัด มีและใชขอมูลดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนขอมูลนักเรียนรายบุคคล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. เขตพื้นที่การศึกษา ใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนศูนยสอบที่ดําเนินการสอบดวยความสุจริต ใช
ขอมูลสารสนเทศจากการสอบ และประเมินมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะดานวิชาการ เพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจ สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๑ และ
ครั้งที่ ๒๒

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายโสรส มั่นดี นางประทีปโชติ มากสินธุ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔
๑. หลักการและเหตุผล
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สโมสรไลออนสสากล ภาครวม ๓๑๐ประเทศไทย และสมาคมครู
ภาษาไทยแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดกิจ กรรมเพื่อสง เสริม ใหนัก เรียนมีนิสัยรัก การอาน โดยอานหนัง สือ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อนําความรูมาตอบคําถาม จึงไดจัดใหมีการแขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย
สําหรับ เยาวชนครั้งที่ ๒๒ ประจําป ๒๕๕๙ และครั้ง ที่ ๒๓ ประจําป ๒๕๖๐ ระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย
(ประถมศึกษาปที่ ๔-๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองตระหนักถึงความสําคัญการ
จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีนิสัยรักการอานซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถทักษะและสามารถสรางองค
ความรู ได ดวยตนเอง ส งผลใหผลสั มฤทธิ์ ของกลุม สาระภาษาไทยเพิ่ ม ขึ้ นสอดคล องกับ กลยุท ธข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลยุท ธที่ ๑ จุดเนนที่ ๑ ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระวิชาหลักโดยรวม
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดแขงขันตอบปญหาสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย ระดับจังหวัด
๒. นํานักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่
กิจกรรมหลัก
๑. นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน ระดับภาครอง (ครัง้ ที่ ๒๑)
๒. นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน ระดับประเทศ
๓. จัดแขงขันระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๒๒)

ระยะเวลา
พ.ย.๕๙
ม.ค.๖๐
ส.ค.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน ระดับ
๖,๒๔๐
ภาครอง (ครั้งที่ ๒๒)
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน ๖ คนๆละ
๒๔๐ บาท
๑,๔๔๐
- คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุมนักเรียน จํานวน
๑,๐๐๐
๑๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน จํานวน ๓๐ คนๆละ
๓,๐๐๐
๑๐๐ บาท
- คาผานทางพิเศษ
๘๐๐
กิจกรรมที่ ๒ นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน
๒,๒๐๐
ระดับประเทศ
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน ๓ คนๆละ
๒๔๐บาท
๗๒๐
- คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุมนักเรียน จํานวน
๔๘๐
๒ คนๆละ ๒๔๐บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน จํานวน ๖ คนๆละ
๑,๐๐๐
๒๐๐บาท

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๓ จัดแขงขันระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๒๒)
๒๖,๕๖๐
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕๐ คนๆ ละ ๑๖๐ บาท
๒๒,๔๐๐
- คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ ๑๐ คน
๓,๐๐๐
- คาวัสดุ
๑,๑๖๐
รวมงบประมาณ
๓๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐,๘๔๐
๑,๑๖๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความสนใจในการจัดกิจกรรมของครูและผูเ รียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดกิจกรรมในระดับกลุมโรงเรียนและคัดเลือกตัวแทน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
สารานุกรม และเขารวมการคัดเลือกเปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด มีองคความรูเกี่ยวกับการใชสารานุกรม

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนที่มีองคความรูเกี่ยวกับสารานุกรม
๒. บุคลากรมีความรูเ กี่ยวกับสารานุกรม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายเชต บุญมี
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนยุคที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เด็กสมัยนี้ ไมไดเรียน
ความรูและขอมูลสําคัญเฉพาะจากโรงเรียนเพียงแหลงเดียวเทานั้น โรงเรียนเปนแหลงรอง แหลงหลักคือเขารับจากสังคม
โดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเตอรเน็ต คําถามหลักสําหรับครูในการออกแบบการเรียนรู คือตองการให
นักเรียนไดทักษะและความรูที่จําเปนอะไรบาง จัดการเรียนรูอยางไร ใหไดทักษะเหลานั้น รูไดอยางไรวาได ทํา
อยางไรกับนักเรียนบางคนที่ไมได ทําอยางไรกับนักเรียนบางคนที่เกงกาวหนาไปแลว จากเหตุผลดังกลาวนี้จึงเป น
ที่มาของการนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาใชเนื่องจากเปนการเรียนรูที่พัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีการสรางองค
ความรู การสรางปฎิสัมพันธรวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน ผูเรียนไดเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมี
วินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด
เปนกิจกรรมการเรียน การสอนเนนทักษะการคิดขั้นสูง เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล, ขาวสาร,
สารสนเทศ, และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ความรูเกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุป
ทบทวนของผูเรียน ในขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็
ถือเปนประเด็นสําคัญที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสนองตอบและนํามาสูการปฏิบัติ จึงกําหนดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.
๒. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทัก ษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ
ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูละนวัตกรรม
๓. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๒. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรูทสี่ อดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุม
ดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
๒. กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรูทสี่ อดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑

ระยะเวลา
มี.ค.-ส.ค.๖๐

หมายเหตุ

มิ.ย.-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง และโรงเรียนในสังกัด
๖. งบประมาณ
จํานวน ๑๑๙,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนหนึง่ หมื่นเกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
๘๓,๓๖๐
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
แหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ
ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
- คาตอบแทนวิทยากร ๕ คนๆ ละ ๕ ชั่วโมง
- คาอาหารวาง อาหารกลางวัน ๑๗๑ คน
๑ วัน
- คาเอกสารประกอบการอบรม ๑๖๐ เลม
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรูท ี่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการนิเทศ
ของศึกษานิเทศก ๑๑ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
- คาจัดทําเครื่องมือการนิเทศ ๑๕๐ ชุด
- วัสดุ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๕,๐๐๐
๒๗,๓๖๐
๑๖,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๖,๐๐๐

๑๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๑๙,๓๖๐

๑๕,๐๐๐

๖๙,๓๖๐

๑๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงทีอ่ าจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควรก็คอื การพัฒนาครูซงึ่ เปน
ตัวแทนของโรงเรียนอาจไมนาํ ไปสูก ารขยายผลถึงโรงเรียนทัง้ ระบบ เนือ่ งจากความไมพรอมในเรือ่ งของการสราง
ความตระหนัก การเขาถึงสือ่ และแหลงเรียนรูตา ง ๆ ในการพัฒนา และระบบการนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียน เปน
ตน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สพป. อางทอง ตองสรางความตระหนักในการจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นในทุกระดับ ทั้งระดับ สพป.
และระดับโรงเรียน จัดวางระบบการนิเทศ ติดตาม ในการดําเนินงานตามโครงการอยางเปนรูปธรรม และจัดระบบการ
เขาถึงสื่อและแหลงเรียนรู ที่โรงเรียนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย
การจัดการศึกษาของ สพฐ.
๒. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูทสี่ อดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม
๓. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรูท ี่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายการจัด
การศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๒. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูทสี่ อดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรูท ี่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึก ษามีการใช หลั กสูตรสถานศึกษาที่เ หมาะสมกับ ผูเ รียนสอดคล องกั บหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๒. ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะ
แหงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning
สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ และครอบคลุมดานคุณลักษณะ ความสามารถ ดานทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายเชต บุญมี
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหนึ่งคือ นโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
ซึ่งสอดคลองกับหลายประเทศทีผ่ ูนําดานการศึกษาของโลกเห็นพองกันกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ในเรือ่ ง
ของจิตสํานึกตอโลก ความรูพนื้ ฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพนื้ ฐานดานพลเมือง สุขภาพและสิ่งแวดลอม และ
ทักษะที่จาํ เปนในศตวรรษที่ ๒๑ อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี
ทักษะการทํางานและทักษะชีวิต
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพจึงกําหนด
โครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่สอดคลองกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
๒. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
๓. เพื่อจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เพื่อการจัดคายเพิ่มเวลารู :
Obec Active Learning Camp
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดของหลักสูตรได
๒. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เชื่อมโยงกับตัวชีว้ ดั ของ
หลักสูตรได
๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูทสี่ อดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
๒. กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม ผลการอบรมปฏิบัตกิ ารพัฒนาการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูทสี่ อดคลองกับทักษะ
แหงศตวรรษที่ ๒๑
๓. กิจกรรมที่ ๓ จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู เพื่อการจัดคายเพิม่ เวลารู : Obec Active Learning Camp

ระยะเวลา
มี.ค.-ส.ค.๖๐

หมายเหตุ

มิ.ย.-ก.ย.๖๐
ม.ค.-มี.ค.60

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง และโรงเรียนในสังกัด
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๑๑,๓๖๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
๗๓,๓๖๐
เรียนรูตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
- คาตอบแทนวิทยากร ๕ คนๆ ละ ๕ ชั่วโมง
๑๕,๐๐๐
- คาอาหารวาง อาหารกลางวัน ๑๗๑ คน ๑ วัน
๒๗,๓๖๐
- คาเอกสารประกอบการอบรม ๑๖๐ เลม
๑๖,๐๐๐
- คาวัสดุ
๑๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตาม ผลการอบรมปฏิบัตกิ าร ๑๐,๐๐๐
พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทางนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูทสี่ อดคลองกับทักษะแหง
ศตวรรษที่ ๒๑
- วัสดุ
๑๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการ ๑๒๘,๐๐๐
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เพือ่ การจัดคายเพิม่ เวลารู :
Obec Active Learning Camp จํานวน ๖๔
โรงเรียน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- วัสดุ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๒๘,๐๐๐
๒๑๑,๓๖๐
๑๕,๐๐๐
๔๓,๓๖๐ ๑๕๓,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดอาจเนื่องมาจากความไม
พรอมในเรื่องความตระหนัก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดในการปฏิบตั ิ การเขาถึงสือ่ และแหลง
เรียนรู ในการพัฒนา และการนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียน เปนตน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สพป. อางทอง ตองสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การเขาถึงสื่อและแหลงเรียนรู ในการพัฒนา และการนิเทศ ติดตามภายใน
โรงเรียน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารู ๔ H ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตรได
๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารู ๔ H ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตรได
๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกแหงสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ H ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของ
หลักสูตรได
๒. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และมีคุณภาพตามหลักสูตร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรและการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นายโสรส มั่นดี นางประทีปโชติ มากสินธุ

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
( ) ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔
๑. หลักการและเหตุผล
จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ต่ํากวาระดับประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูดานเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรูบางสวนยังไมเปนมาตรฐานและยังไมสงผล
ถึงการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง
เพื่อเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา อีกทัง้ เปนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของครูใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหมี
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและการคิดเลขเร็ว เพื่อพัฒนาครูผูสอน
กลุม สาระการเรีย นรูคณิ ตศาสตร ใหมีความสามารถในการผลิตสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในวิช า
คณิตศาสตรเพื่อจัดการเรียนรู
๒. เพื่อพัฒนาครูผสู อนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีความรูความเขาใจและมีเจคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ฝกอบรมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจํานวน
๔๕๐ คน ไดรับการพัฒนาดานเทคนิคการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และคิดเลขเร็วและการวัดและประเมินผล
เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการใชสื่อ
สูงขึ้น
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมปฏิบัตกิ ารครูผสู อนคณิตศาสตร แบงเปน ๓ รุนๆ ละ ๒ วัน
จํานวน ๔๕๐ คน
๒. นิเทศติดตามผล

ระยะเวลา
เม.ย.๖๐

หมายเหตุ

เม.ย.-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมปฏิบัติการครูผูสอนคณิตศาสตร ๘๕,๒๐๐
คิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย) ป.๑-ป.๖ จํานวน ๑๕๐ คน
๒ วัน
- คาวิทยากร ๓ คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ
๖๐๐ บาท ๒ วัน
๒๕,๒๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๑๕๐ คน
× ๓๐ บาท/มื้อ × ๒ วัน)
๑๘,๐๐๐
- อาหารกลางวัน (๑๕๐ คน × ๑๐๐ บาท/มื้อ
× ๒ วัน)
๓๐,๐๐๐
- คาวัสดุ
๑๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการครูผสู อนการการวัด ๑๓๕,๘๐๐
ประเมินผล ป.๔- ม.๓ จํานวน ๒ รุน รุนละ (๑๕๐
x ๒ วัน)
- คาวิทยากร ๒ คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ
๖๐๐ บาท ๒ วัน
๑๖,๘๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๓๐๐ คน
× ๓๐ บาท/มื้อ × ๒ วัน)
๓๖,๐๐๐
- อาหารกลางวัน (๓๐๐ คน × ๑๐๐ บาท/มื้อ
× ๒ วัน)
๖๐,๐๐๐
- คาวัสดุ
๒๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศติดตามผล
๒๙,๐๐๐
- คาพาหนะและคาตอบแทนการนิเทศติดตาม
๒๙,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๑,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ครูผูสอนมีจํานวนนอยในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนหลายชั้นในเวลาเดียวกันทําใหไมสามารถเขารับ
การอบรมได
๒. ครูผูสอนไมตรงวิชาเอก ทําใหขาดความเขาใจในธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. จัดอบรมในวันเสาร อาทิตย และสลับกันระหวางประถมและมัธยม
๒. จัดหาวิทยากรที่สามารถพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาในธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ครูผสู อนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้นครูผูสอนคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
ครูผสู อนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่เขารับการอบรมรอยละ ๙๐ ไดพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียนที่ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเขา
รับการอบรมสูงขึ้นจากเดิมอยางนอยรอยละ ๕
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

สรางความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายโสรส มั่นดี นายไตรรงค เฉวียงหงษ
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
( ) ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลไทยไดรวมมือกับอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองในภูมิภาคทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบาย
ของรัฐบาลไทยในการเสริม สรางความสัม พันธอันดีกับ ประเทศเพื่อนบาน และกลุม ประเทศอาเซียน โดยใช
การศึกษาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเปนรากฐานสําคัญในการเสริมสรางความเจริญรุงเรือง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสรางความรวมมือ
ดานการศึกษาเพื่อให บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
พัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืน และไดกําหนดใหสาขาการศึกษาเปนสวนหนึ่งในการตอบสนองการสรางประชาคมการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได กํ าหนดบทบาทการดํ าเนิ นงานด านต างประเทศเชิ ง รุก โดยเน นการกระชั บ
ความสัมพันธ และการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบความรวมมือดาน
ตางๆ โดยเฉพาะ กรอบความรวมมือดานการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานสําคั ญในการขับเคลื่อนความ
เจริญรุงเรืองของประเทศไทย และภูมิภาค ความรวมมือดังกลาวเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดั บคุณภาพ
การศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทางการศึก ษาในเชิง คุณภาพ เพื่ อสรางประชาคมอาเซีย น ดินแดนแหง ความสงบสุข สันติ ภาพ และมีความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อใหสอดรับนโยบายดังกลาว และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูอยางสูงสุด อันเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการ
สรางความพรอมใหกับโรงเรียนและนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดําเนินการดานการศึกษาให
สอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ผูบริหารและบุคลากร ใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
๒. เพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม การเขาสูป ระชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในสังกัด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ทุกคน
๒. โรงเรียนในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบ ริห ารสถานศึกษา ครู นัก เรียน และบุคลากรทางการศึก ษา โรงเรียนในสังกัด มีองคความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมปฏิบัตกิ ารผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แบงเปน ๒
รุนๆ ละ ๒ วัน จํานวน ๓๐๐ คน
๒. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
๓. นิเทศติดตามผล

ระยะเวลา
เม.ย.๖๐

หมายเหตุ

มิ.ย.-ก.ย.๖๐
มิ.ย.-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติการผูบ ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แบงเปน ๒ รุน ๆ ละ ๑ วัน
จํานวน ๓๐๐ คน รุนละ (๑๕๐ x ๒ วัน)

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๗๑,๔๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาวิทยากร ๑ คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ
๖๐๐ บาท ๒ วัน
๘,๔๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๓๐๐ คน
× ๓๐ บาท/มื้อ × ๒ วัน)
๑๘,๐๐๐
- อาหารกลางวัน (๓๐๐ คน × ๑๐๐ บาท/มื้อ
× ๒ วัน)
๓๐,๐๐๐
- คาวัสดุ
๑๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศติดตามประเมินผล
๒๘,๖๐๐
- คาพาหนะและคาตอบแทนการนิเทศติดตาม
๒๘,๖๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๗,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ครูผสู อนมีจํานวนนอยในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนหลายชั้นในเวลาเดียวกันทําใหไมสามารถเขารับการ
อบรมและจัดกิจกรรมได
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดกิจกรรมในระดับกลุมโรงเรียนและคัดเลือกตัวแทนมาแสดงนิทรรศการ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดมีองคความรูเ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนที่มีองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒. บุคลากรมีความรูเ กี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู อนวิทยาศาสตร แบบสืบเสาะหาความรู
(InquiryMethod) ตามหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตรของ สสวท.
ชั้นประถมศึกษาปท ี่ ๑
กลุม งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายเสนาะ อําไพ
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
( ) ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๔
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชไดผลใน
วิชาวิทยาศาสตร สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนในองคความรู และมีทัก ษะในการเรียนรู กอใหเกิดเจตคติในทาง
วิทยาศาสตร
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร ชั้น
ประถม ศึกษาปที่ ๑ ซึ่งเปนแบบเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการอาน การคิดวิเคราะห มีแนวการจัดกิจกรรมที่ให
นักเรียนรูจักคนควาหาความรู สืบคนขอมูล เรียนรูดวยตนเอง โรงเรียนตางๆ ในสังกัด สพป.อางทอง ไดใชแบบเรียน
ดังกลาวควบคูกับแบบบันทึกกิจกรรม ซึ่งจากการนิเทศ ติดตาม และการรับฟงปญหา พบวาคุณครูยังขาดความรู
ความเขาใจ ขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ สสวท. ในแบบเรียนดังกลาว
ดวยเหตุผลนี้ ผูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรจงึ ไดจัดทําโครงการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ครูผูสอนวิทยาศาสตร แบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) ตามหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร ของ สสวท.
ชั้นประถมศึกษาปท๑ี่ เพื่อใหครูผูสอนวิทยาศาสตร ไดใชหนังสือเรียนวิทยาศาสตร อยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ตอวิชาวิทยาศาสตรตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สังกัด สพป.อางทอง มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
องคประกอบและการใชหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร
๒. เพื่อฝก ปฏิบัติการใชห นังสือแบบเรียนวิทยาศาสตรของ สสวท. ชั้น ป. ๑ ตามรูป แบบการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) ครูผูสอนวิทยาศาสตร
๓. เพื่อใหครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สังกัด สพป.อางทอง สามารถนําไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้น ป. ๑ จํานวน ๑๔๗ คน แบงเปน ๒ รุน ๆละ ๗๔ และ
๗๓ คน รุนละ ๒ วัน
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และสามารถใชหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ของ สสวท.
ชั้น ป. ๑ ใหเกิดประสิทธิผล อยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู อนวิทยาศาสตร ชั้น ป.๑ ๒ รุนๆละ
๒ วัน จํานวน รุนที่ ๑ ๗๔ คน และรุนที่ ๒ ๗๓ คน
๒. กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตามการใชหนังสือ การอบรมตามโครงการ สรุป
และรายงานผล

ระยะเวลา
เม.ย.-พ.ค.๖๐

หมายเหตุ

มิ.ย.-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๒๔,๘๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดรอยสี่สบิ บาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารครูวิทยาศาสตร
114,840
ชั้น ป.๑ ๒ รุนๆละ ๒ วัน จํานวน รุนที่ ๑ ๗๔ คน
และรุนที่ ๒ ๗๓ คน เจาหนาที่ รุน ละ ๒๐ คน ๒ รุน
รวม ๔๐ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
59,840
กลางวัน สําหรับผูเขาอบรม วิทยากร และเจาหนาที่
จํานวน ๑๘๗ คนๆละ ๑๖๐ บาท/วัน
- คาจัดทําเอกสาร และคาวัสดุฝก การอบรม
25,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยง ๕ คน ๆ ละ
๖๐๐ บาท/ชม. จํานวน ๕ ชม./รุน จํานวน ๒ รุน
30,000
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศติดตามการใชหนังสือแบบเรียน
๑๐,๐๐๐
วิทยาศาสตร สรุป และรายงานผล
- คาพาหนะและคาตอบแทนการนิเทศติดตาม
๕,๐๐๐
- คาวัสดุ
๕,๐๐๐
๑๒๔,๘๔๐
๓๐,๐๐๐
๖๔,๘๔๐
๓๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. การปรับลดงบประมาณที่เสนอขอ ทําใหยากตอการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพการจัดอบรม
ลดนอยลง การดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย
๒. ขาดวิทยากรพี่เลี้ยงทีม่ ีความรูความสามารถ
๓. เงื่อนไขเวลาตองอบรมวันหยุด สถานที่ประชุมไมมี แยงสถานที่อบรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ปรับกิจกรรม ปรับกลุมเปาหมาย ปรับคาวัสดุ
๒. ประชุมเตรียมการ ซักซอมความเขาใจ และกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลกลุม
๓. ปรับเวลา หาสถานที่ใหม
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับองคประกอบ และ
แนวทางการใชหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร ของ สสวท.

มากกวารอยละ ๘๐

เชิงคุณภาพ
ผูเขาอบรมมีทักษะ และสามารถนําแนวทางการจัดการเรียน มากกวารอยละ ๘๐
การสอนตามหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร ของ สสวท. ไปใชจัดการเรียน
การสอน
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้น ป. ๑ สังกัด สพป.อางทอง มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการสอนของ สส.วท.
๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะ และเจตคติดานวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
สูงขึ้น
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางจารุณี ปานแดง
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยไปสูศักยภาพ โดยการนํากิจกรรมการทดลองสูการปฏิบัติในหองเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนนํารองตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
เพื่อใหมีรูปแบบการจัดประสบการณการจัดทําโครงงาน สําหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทยซึ่งเปนโครงการตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีเปาหมาย ในการปลูกฝงใหเด็กๆ มีเจตคติที่
ดีตอวิท ยาศาสตร ธรรมชาติและเทคโนโลยีดวย สามารถนํากิจ กรรมการสอนวิท ยาศาสตรมาบูร ณาการผาน
กิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมุงเนนใหเด็กๆ ไดลงมือปฏิบัติจริง เนนทักษะการตั้งคําถาม
และคนหาคําตอบของแตละบุคคล แสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่ไดรับจากการใหขอสรุป และมีการทดลองรวมกันเปน
กลุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหครูผูสอนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุนที่ ๑ – ๔ และรุนที่ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู ตามกระบวนทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะความรู การจัดทําโครงงานทางวิทยาศาสตร และ
เปนแหลงศึกษาเรียนรูสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนเครือขายมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษาและการจัด
ประสบการณการเรียนรู
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาครูที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย มีความรูค วามเขาใจและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย
๒. เพือ่ ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมีความรูทกั ษะพืน้ ฐานและเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๓. เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดานไดแกดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคม และสติปญญา
๔. เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนเครือขายในสังกัดได
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑. ครูผูสอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจบูรณาการสอนกิจกรรม
วิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่ถูกตองอยางตอเนื่องรักษาสภาพในการรับปายบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
๒. ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการทดลอง และ
การทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดาน
๔. โรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียน
เครือขายในสังกัด
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผูสอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ ๑ – ๔ ,๖ และรุนที่ ๗ มีความรู ความ
เขาใจบูรณาการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่ถูกตองอยางตอเนื่องรักษาสภาพในการรับปายบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
๒. ครูผูสอนใชมีวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการทดลอง และการทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบ
ของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
๓. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน
๔. โรงเรียนในโครงการฯเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกบั โรงเรียนเครือขายในสังกัด
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมหลักที่ ๑ สรางความเขมแข็งการจัดกิจกรรมตามโครงการ
“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”
กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการทดลองตามใบงาน
การทดลองของสพฐ. ใหกบั ครูปฐมวัยที่รบั ผิดชอบในโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ ฯรุนที่ ๗ และครูทผี่ ิดชอบโครงการแตยงั ไมผานการอบรมขั้นที่ ๑ ,
๒ จํานวน ๔๐ คน ๒ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงงานรูปแบบ
การสืบเสาะ ตามโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”
ใหกับครูปฐมวัยทีร่ ับผิดชอบตามโครงการฯ ๒ วัน จํานวน ๑๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๑.๓ จัดกิจกรรมงานวันสัปดาหเทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร
นอยในโรงเรียนทีเ่ ขารารวมโครงการฯรุนที่ ๑ – ๔ รุนที่ ๖ และ รุนที่ ๗
กิจกรรมที่ ๑.๔ จัดสัมมนาการกรอกแบบประเมินตามระบบออนไลน
และการจัดทําโครงงานของโรงเรียนทีร่ ักษาสภาพตามโครงการ ฯ ในรุนที่ ๔

ระยะเวลา
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

หมายเหตุ

และรุนที่ ๗
๒. กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดสรรงบประมาณใหกบั โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย รุนที่ ๑ – ๖ เปนคาสื่ออุปกรณ
สําหรับทดลองตามใบงานจํานวน ๗๐ โรงเรียน
กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย รุนที่ ๗ เปนคาสื่ออุปกรณ
สําหรับทดลองตามใบงานที่ไดรับจากสพฐ. จํานวน ๑๓ โรงเรียน
๓. กิจกรรมหลักที่ ๓ การพัฒนา และการนิเทศติดตาม
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดกิจกรรมงานวันสัปดาหเทศกาล “วันนักวิทยาศาสตรนอย
ในโรงเรียนทีเ่ ขารารวมโครงการฯรุนที่ ๑ – ๔ รุนที่ ๖ และ รุน ที่ ๗
กิจกรรมที่ ๓.๒ คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของ LN และ LT
ในการเดินทางอบรมตามโครงงานวิทยาศาสตร ของสพฐ. จํานวน ๑ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๓.๓ นิเทศติดตาม ในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ ในการ
จัดประสบการณการเรียนรูและประเมินเพื่อเก็บขอมูล
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๓๓๓,๙๘๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเการอยแปดสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ ๑ สรางความเขมแข็งการจัดกิจกรรม ๙๖,๘๘๐
ตามโครงการ“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”
กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการทดลองตามใบงานการทดลองของ สพฐ.
ใหกับครูปฐมวัยทีร่ ับผิดชอบ ในโรงเรียน ที่เขารวม
โครงการ ฯรุนที่ ๗ และครูที่ผิดชอบโครงการแตยงั
ไมผานการอบรมจํานวน ๔๐ คน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครือ่ งดื่ม
สําหรับผูเ ขารวมการอบรมฯ วิทยากร และเจาหนาที่
โรงเรียนนํารองในโครงการฯ จํานวน ๓๐ × ๑๖๐
จํานวน ๒ วัน เปนเงิน
๙,๖๐๐
- คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารกิจกรรม
การทดลองตามใบงานการทดลองของสพฐ.จํานวน
๔ คนๆ ละ ๕ ชม. จํานวน ๒ วัน
๒๔,๐๐๐
- คาวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
กิจกรรมการทดลองตามใบงานการทดลองของสพฐ.
๙,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
กิจกรรมโครงงานรูปแบบการสืบเสาะตามโครงการ
“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ใหกบั
ครูปฐมวัยทีร่ ับผิดชอบตามโครงการฯ ครั้งที่ ๒
จํานวน ๑๐๐ คน
- คาอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดืม่
สําหรับผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยากร
และเจาหนาที่ โรงเรียนนํารองในโครงการฯ จํานวน
๑๐๐× ๑๖๐ จํานวน ๒ วัน เปนเงิน
๓๒,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากรจํานวน ๒ คนๆ ละ
๖ ชั่วโมง จํานวน ๒ วัน เปนเงิน
๑๔,๔๐๐
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
เปนเงิน
๕,๔๘๐
กิจกรรมที่ ๑.๓ จัดสัมมนาการกรอกแบบ
ประเมินตามระบบออนไลน ของโรงเรียนทีร่ ักษา
สภาพตามโครงการ ฯ ในรุนที่ ๔ และรุนที่ ๗
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครือ่ งดื่ม
สําหรับผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยากร
และเจาหนาที่ โรงเรียนนํารองในโครงการฯจํานวน
๔๐ คน๓๐ จํานวน๒ ครั้ง เปนเงิน
๒,๔๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณ
๒๐๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดสรรงบประมาณใหกบั
โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย รุนที่ ๑ – ๖
- คาสื่ออุปกรณสําหรับทดลองตามใบงาน
จํานวน ๗๐ โรงเรียนๆละ ๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดสรรงบประมาณใหกับ
โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย รุนที่ ๗
- คาสื่ออุปกรณสําหรับทดลองตามใบงาน
ที่ไดรับจาก สพฐ. จํานวน ๑๓ โรงเรียนๆ ละ
๕,๐๐๐ บาทเปนเงิน

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

๑๔๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓ การพัฒนา และการนิเทศติดตาม
กิจกรรมที่ ๓.๑จัดกิจกรรมงานวันสัปดาห
เทศกาล “วันนักวิทยาศาสตรนอยในโรงเรียนที่
เขารวมโครงการฯรุนที่ ๑ – ๔ รุนที่ ๖ และรุนที่ ๗
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครือ่ งดื่ม
สําหรับผูเขารวมงานวันสัปดาหเทศกาล
“วันนักวิทยาศาสตรนอยในโรงเรียน”
จํานวน ๑๐๐ คน × ๑๖๐ จํานวน ๑ วัน เปนเงิน
- คาเงินรางวัลในการเขารวมประกวด
โครงงานในกิจกรรมงานวันสัปดาหเทศกาล
“วันนักวิทยาศาสตรนอย ในโรงเรียน” เปนเงิน
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดโครงงานในกิจกรรมงานวันสัปดาห
เทศกาล “วันนักวิทยาศาสตรนอย ในโรงเรียน”
จํานวน ๕ คน จํานวน ๑ วัน เปนเงิน
กิจกรรมที่ ๓.๒ การเดินทางของ LN และ LT
อบรมตามโครงงานวิทยาศาสตร ของสพฐ.
- คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการเดินทางของ
LN และ LT ในการเดินทางอบรมตามโครงงาน
วิทยาศาสตร ของสพฐ.จํานวน ๑ ครั้ง เปนเงิน
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

๓๒,๑๐๐

๑๖,๐๐๐
๕,๘๐๐

๗,๕๐๐

๓๓๓,๙๘๐

๒,๘๐๐
๕๔,๕๐๐

๖๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒๑๙,๔๘๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการฯ
มีความรูค วามเขาใจบูรณาการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการจัดทํา
โครงงานที่ถูกตองอยางตอเนือ่ งรักษาสภาพในการรับปายบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
๒. ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ ๑ – ๔ ,
๖ และรุนที่ ๗ มีสื่อในการจัดกิจกรรม การทดลอง และการทําโครงงาน
เปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและมีพฒ
ั นาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดาน
๔. โรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเปนแหลงศึกษาเรียนรู
และสามารถเปนตนแบบใหกบั โรงเรียนเครือขายในสังกัด
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผูสอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรู
ความเขาใจบูรณาการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่
ถูกตองอยางตอเนื่องรักษาสภาพในการรับปายบานนักวิทยาศาสตร
นอยประเทศไทย
๒. ครูผูสอนใชสื่อในการจัดกิจกรรมการทดลอง และการทํา
โครงงานเปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
๓. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐานที่มีคุณภาพ
๔. โรงเรียนในโครงการฯเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถ
เปนตนแบบใหกบั โรงเรียนเครือขายในสังกัด

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูสอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีความรูความเขาใจบูรณาการสอนกิจกรรม
วิทยาศาสตรการจัดทําโครงงานที่ถูกตองอยางตอเนื่องรักษาสภาพในการรับปายบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศ
ไทย
๒. ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ ๑ – ๔ ,๖ และรุนที่ ๗ มี สื่อในการจัดกิจกรรม
การทดลอง และการทําโครงงานเปนไปตามรูปแบบของกระบวนการทดลองในระดับปฐมวัย
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน ๔ ดาน
๔. โรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนเปนแหลงศึกษาเรียนรู และสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนเครือขาย
ในสังกัด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๑๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ)
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางจารุณี ปานแดง
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายใหทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเด็กประถมอานไมออก เขียนไมได และกําหนดเปาหมายใหนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตองอานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ขึ้นไปตองอานคลองเขียนคลอง การอานและ
การรูหนังสือเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรู และการพัฒนาชีวิตสูความสําเร็จ การอานอยาง
คลองแคลวและเขาใจความหมายจะนํามาซึ่งความรูและสงเสริม ใหเกิดการคิดวิเคราะห มีวจิ ารณญาณ แยกแยะ และ
ประยุกตใชขอมูลที่เปนประโยชนตอชีวิต พรอมทั้งสามารถถายทอดสื่อสารความรู ความคิดใหผูอื่นทราบและเขาใจได
ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ หากผูเรียนบกพรองหรือขาดความสามารถในการอาน จะสงผลใหการเรียนรูไม
อาจกาวหนาได จึงเปนหนาที่ของหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่จะตองพัฒนาความสามารถในการอาน
ออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง สงเสริมการคิดวิเคราะหและการสื่อสารใหแกประชาชนตั้งแตวัยเยาว เพื่อให
สามารถเรียนรูใ นระดับที่ซับซอนขึ้นเมื่อเติบใหญ และนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาความสามารถ ในการ
อานนอกจากครูจะตองมีองคความรู เขาใจทักษะ และกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน ครูตองเขาใจ
ถึงความแตกตางของผูเรียน ทั้งความแตกตางทางสติปญญาและความแตกตางทางพื้นฐานครอบครัว ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียน
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนดานการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ)
๒. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยใหสามารถจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรม ดานการอาน
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
๓. เพื่อสรางเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอานการเขียน เพือ่ การสือ่ สาร
(อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาป ที่ ๑ ทุกคนอานออก เขี ยนได และชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ครูผูสอนภาษาไทยรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใชในการ
เรียนการสอน
๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียน
เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ – ๓ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี
๒. ครูผูสอนภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใชในการเรียน การสอน
การอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียน เพื่อการสือ่ สาร
(อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมหลักที่ ๑ การยกระดับความสามารถในการอานการเขียนของ
นักเรียนใหอานออก เขียนได และอานคลอง เขียนคลอง
กิจกรรมที่ ๑.๑ สํารวจความตองการพัฒนาของนักเรียนรายบุคคล
สําหรับพัฒนา จัดกิจกรรม จัดหานวัตกรรมในการยกระดับความสามารถ
การอานการเขียนของนักเรียน
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดสรางเครื่องมือประเมินการอาน การเขียนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ จํานวน ๔ ครั้ง
( ๒ ภาคเรียน)
กิจกรรมที่ ๑.๓ ตรวจสอบขอมูลตามระบบ e – mes
๒. กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผสู อนภาษาไทย
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดทําแบบฝกทักษะการอาน การเขียนและสื่อสารได
ตามแนวทางการประเมินผลนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๔ – ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
๓. กิจกรรมหลักที่ ๓ จัดแขงขันทักษะภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
๔. กิจกรรมหลักที่ ๔ ประสานเครือขายการพัฒนา แกไขปญหา นิเทศติดตาม
กํากับการจัดกิจกรรมซอมเสริมอยางตอเนื่อง โดยศึกษานิเทศกประจํา
โรงเรียน
๕. กิจกรรมหลักที่ ๕ สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ ๑ การยกระดับความสามารถใน
๔๐,๑๖๐
การอานการเขียนของนักเรียนใหอานออก เขียนได
และอานคลอง เขียนคลอง
กิจกรรมที่ ๑.๑ สํารวจความตองการพัฒนา
ของนักเรียนรายบุคคลสําหรับพัฒนา จัดกิจกรรม
จัดหานวัตกรรมในการยกระดับความสามารถการอาน
การเขียนของนักเรียน
กิจกรรมที่ ๑.๒ สรางเครื่องมือประเมิน การอาน
การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ ๑ – ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปท๑ี่ – ๓ จํานวน ๔ ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดืม่ สําหรับคณะทํางาน และเจาหนาที่ในการ
สรางเครื่องมือ จํานวน ๔๗ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท
จํานวน ๔ ครั้ง เปนเงิน
๓๐,๐๘๐
กิจกรรมที่ ๑.๓ คานอกเวลาในการตรวจสอบ
ขอมูลในระบบ e – mes พรอมรายงาน ใหเปน
ปจจุบัน จํานวน ๖ คน ๆ ละ ๒ วัน จํานวน
๒ ครั้ง เปนเงิน
๑๐,๐๘๐
กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนาการจัดกิจกรรม
๑๒๘,๔๐๐
การเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาไทย
กิจกรรมที่ ๒.๑ การจัดทําแบบฝกทักษะการอาน
การเขียนและสื่อสารไดตามแนวทางการประเมินผล
นานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๔ – ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคณะทํางานครูผูสอนภาษาไทย และเจาหนาที่
จํานวน ๓๐ คนๆ ละ ๑๖๐ บาท จํานวน ๓ ครั้ง
เปนเงิน
๑๔,๔๐๐
- คาจัดจางพิมพเอกสารแบบฝกทักษะ
การอาน การเขียนและสื่อสารไดตามแนวทาง
การประเมินผลนานาชาติ (PISA)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ จํานวน
ชั้นละ ๑๕๐ เลมๆ ละ ๒๐๐ บาท รวม ๔๕๐ เลม
เปนเงิน
๙๐,๐๐๐
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ จํานวน
ชั้นละ ๔๐ เลมๆ ละ ๒๐๐ บาท รวม ๑๒๐ เลม
เปนเงิน
๒๔,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓ จัดแขงขันทักษะภาษาไทย
๖๒,๔๐๐
ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
- คารางวัลนักเรียนที่เขารวมแขงขัน
๔๔,๑๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
นักเรียนและครู จํานวน ๑๕๐ คน
(๑๕๐ คน X ๓๐ บาท) เปนเงิน
๔,๕๐๐
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ สําหรับคณะกรรมการ และเจาหนาที่
จํานวน ๕๐ คน (๕๐ คน X ๑๖๐ บาท) เปนเงิน
๘,๐๐๐
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะพานักเรียน
ไปประกวดในระดับประเทศ
๕,๘๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๔ นิเทศติดตาม กํากับการจัด
๑๖,๒๔๐
กิจกรรมซอมเสริมอยางตอเนื่อง
- คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะศึกษานิเทศก
ในการเดินทางไปนิเทศติดตามโรงเรียนที่รบั ผิดชอบ
จํานวน ๒ ภาคเรียน เปนเงิน
๑๑,๐๐๐
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทาง
เขารวมประชุมกับสพฐ. เปนเงิน
๕,๒๔๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ ๕ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
๒,๘๐๐
ตามโครงการ
- คาวัสดุในการสรุปรายงานผลและ
การจัดกิจกรรม และจัดอบรมในแตละครั้ง เปนเงิน
๒,๘๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๖,๒๒๐ ๑๗๐,๙๘๐
๒,๘๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได
และชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ)
๒. ครูผสู อนภาษาไทยรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจในการจัด
กิจกรรมและนํานวัตกรรมไปใช ในการเรียนการสอน
๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของ
โรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ)
ในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ อาน
คลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และ
ระดับดี
๒. ครูผสู อนภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรม
และนํานวัตกรรมไปใชในการเรียนการสอนการอานการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ๑๐๐

รอยละ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด
๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียน
ในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพือ่ การสื่อสาร (อานเขาใจ)
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

คาเปาหมาย

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาดานการอาน การเขียนเพื่อการสือ่ สาร
(อานเขาใจ) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒. ครูผูสอนภาษาไทย นําความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมและสรางนวัตกรรมไปใชในการเรียนการ
สอนการอานการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนไดและชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ – ๓ อานคลองเขียนคลองและสื่อสารได (อานเขาใจ) อยูในระดับดีมาก และระดับดี

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

พัฒ นากระบวนการเรียนรูเ พื่อยกระดับผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
“การพัฒ นาคุณภาพการเรียนรูส สู ากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติป ระจําปพ .ศ. 2560”
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ

ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผูเรียนพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มตามศักยภาพ จึงกําหนด
ดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรู เชิงกระบวนการสูความทัดเทียมนานาชาติ “การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐” เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก และสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ซึ่ง เปนกิจ กรรมหนึ่ง ที่ส รางวัฒ นธรรมการเรียนรูจากเวทีก ารแขงขันทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนการใชกระบวนการแขงขันทางวิชาการ เปนสื่อกลางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนดวยการ
พัฒนาเนื้อหา สาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัยเทียบเทามาตรฐานสากล
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ควบคูกับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
๒. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความสามารถไดเต็มตามศักยภาพในเวทีการ
แขงขันทางวิชาการ และพัฒนาตอยอดคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
เปนตัวแทนนักเรียนไทยไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เพื่อใชเวทีการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการ
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและใชเปนเครื่องมือพัฒนาความสามารถนักเรียนสูมาตรฐานสากล
๔. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน ทักษะการคิดวิเคราะห และจัดทําสื่อการเรียนการสอน เนนดานกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
๕. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพครู ผู ส อนคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ใ นการสร า งความเข ม แข็ ง ให
สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนสูความเปนเลิศ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นัก เรียน ระดับ ประถมศึก ษา และระดับ มัธยมศึก ษาตอนตน จํานวน ๕๐๐ คน จากทุกสังกัด
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และไดรับการพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ ๓๐ ที่มีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ
๒. ยกระดับความสามารถนักเรียนในการแขงขันทางวิชาการสูมาตรฐานสากล
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชาสัม พันธและรับสมัครการแขง ขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ประกาศรายชือ่ ผูม ีสทิ ธิส์ อบแขงขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
๓. ขออนุมัติโครงการฯ
๔. จัดสอบแขงขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบแขงขันทางวิชาการ รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประกาศผลการสอบแขงขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๗. ประกาศรายชื่อนักเรียนเขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
๘. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานฯ

ระยะเวลา
ธ.ค.๕๙

หมายเหตุ

๑๐ ม.ค.๖๐
ม.ค.๖๐
๒๒ ม.ค.๖๐
๓ ก.พ.๖๐
๑๐ ก.พ.๖๐
๑๑ มี.ค.๖๐
เม.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
๑. การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ระหวาง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. การแขง ขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับ ประเทศ เดือ นมีน าคม
๒๕๖๐ ณ สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
6. งบประมาณ
จํานวน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) ใชงบประมาณ จาก สพฐ.
รายละเอียดดังนี้ :
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรม การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
๔๐,๑๖๐
ประจํา ป พ.ศ. 2560
- คาตอบแทนประธานอํานวยการสอบ (๑ คน)
๖๐๐
- คาตอบแทนรองประธานอํานวยการสอบ
(๑ คน)
๖๐๐
- คาตอบแทนกรรมการกลาง ณ สนามสอบ
(๒ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท)
๑,๒๐๐
- คาตอบแทนกรรมการกํากับการสอบ
(๓๐ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท)
๙,๐๐๐
- คาตอบแทนกรรมการจัดทําสําเนาขอสอบ
(๒ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท)
๑,๒๐๐
- คาตอบแทนกรรมการตรวจขอสอบ
(๒ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท)
๑,๒๐๐
- คาตอบแทนกรรมการบันทึกขอมูลออนไลน
(๑ คน )
๖๐๐
- คาตอบแทนนักการภารโรง (๒ คนๆ ละ
๕๐๐ บาท)
๑,๐๐๐
- คาจัดทําสําเนาขอสอบ (ชุดละ ๕ บาท
๒๒๐ ชุด และ ชุดละ ๑๒ บาท ๓๒๕ ชุด)
๕,๐๐๐
- คาดําเนินการ
๒,๑๐๐
๒๒,๕๐๐
๒๒,๕๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ความพรอมของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ในการเขาสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประสานงานผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบ เตรียมความพรอมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ในการเขาสอบแขงขันทาง วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่สมัครสอบแขงขันฯ จํานวน ๕๐๐ คน จากทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา และไดรับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
-

รอยละ ๓๐

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

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความสามารถไดเต็มตามศักยภาพในเวทีการแขงขันทางวิชาการ
และพัฒนาตอยอดคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตัวแทนนักเรียนไทย
ไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. นักเรียนมีเวทีการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการ
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและใชเปนเครื่องมือพัฒนาความสามารถนักเรียน สูมาตรฐานสากล
๓. ครูพัฒนาเทคนิคการสอน ทักษะการคิดวิเคราะห และจัดทําสื่อการเรียนการสอน เนนดานกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๒๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)”

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสุรางค เทียนดี
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๙
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
ในป จ จุ บั น สถานการณ ข องโลกในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น ความเจริ ญ ทางด า นวั ต ถุ ทํ า ให ค นนิ ย มความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว พึงพอใจตอการเปนผูบริโภคนิยม สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสคานิยมที่ทําใหสังคมเกิด
ความเสื่อมโทรม มีผลกระทบตอจิตใจ และความประพฤติของประชาชนและขาราชการที่ไมเหมาะสม หากไมดูแล
ชวยเหลือหรือไมปลูกฝงจิตสํานึกใหอยูในกรอบของความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแลวจะทําให
เปนทรัพยากรบุคคลที่อาจสรางปญหาความเดือดรอนตอสังคมและประเทศชาติได สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และการมีจิต
สาธารณะ โดยมีกระบวนการ และจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความตระหนักในเรือ่ งดังกลาวเปนอยางดีจงึ ได
จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขยายผลใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคใหบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนไปตามหลักคานิยม ๑๒ ประการ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สรางองคกรแหงการเรียนรู สราง
ระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สรางกระบวนการมีสวนรวม เพื่อตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ
๒. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองประยุกตใชหลัก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และ ตอตานการทุจริต
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดรับการพัฒนาเพื่อ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ผานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใจ จํานวน ๘๔ คน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองดําเนินงานพัฒนาสูค วามเปนเขตสุจริต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีองคความรู ทัศนคติ และ คานิยม
ที่ถูกตอง ตามกลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต
๒. บุ คลากรในสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ างทองสามารถปฏิ บัติ ตน/ปฏิ บัติ งาน ตาม
กระบวนงานและคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต”
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต”
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพื้นที่สุจริต
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๓. สัมมนาสรุปผลการดําเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ระยะเวลา
ก.พ.-ต.ค.60
ก.พ.-ต.ค.60
ก.พ.-ต.ค.60

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสีห่ มื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมปฏิบัติการบุคลากร สพป.อางทอง ๖๘,๕๒๐
จํานวน ๗๐ คน ๓ วัน
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๐๐ บาท
จํานวน ๓ วัน จํานวน ๗๐ คนเปนเงิน
๒๑,๐๐๐
- คาอาหารวาง มื้อละ ๓๐ บาท จํานวน
๖ มื้อ ๗๐ คน เปนเงิน
๑๒,๖๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๓ คน ชั่วโมงละ
๖๐๐ บาท ๖ ชั่วโมง
๑๐,๘๐๐
- คาจัดทําเอกสาร คนละ ๔ เลม ๗๐ คน
๒๔,๑๒๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๒ ทําบุญปฎิบัติธรรม เดือนละ 1 ครั้ง
๘๒,๐๔๐
เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รวม ๗ ครั้ง
จํานวน ๗๐ คน
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๐๐ บาท
จํานวน ๗ ครั้ง จํานวน ๗๐ คนเปนเงิน
๔๙,๐๐๐
- คาอาหารวาง มื้อละ ๓๐ บาทวันละ
๒ มื้อ จํานวน ๗ ครั้ง ๗๐ คน เปนเงิน
๒๙,๔๐๐
- คาจัดทําเอกสาร หนังสือสวดมนต
เลมละ ๕๒ บาท ๗๐ คน เปนเงิน
๓,๖๔๐
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศึกษานิเทศก เขตพื้นที่สจุ ิต
๘๙,๔๔๐
๒ วัน ๑ คืน จํานวน ๑๕ คน
- คาอาหารเชามื้อละ ๑๕๐ บาท ๑ มื้อ
๑๕ คน
๒,๒๕๐
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๕๐ บาท
๒ มื้อ ๑๕ คนเปนเงิน
๔,๕๐๐
- คาอาหารวาง มื้อละ ๕๐ บาท ๔ มื้อ
๑๕ คน
๓,๐๐๐
- คาอาหารเย็น มื้อละ๓๐๐ บาท ๒ มื้อ
๑๕ คน
๙,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
๖ ชั่วโมง
๗,๒๐๐
- คาจางเหมาพาหนะ ๑ คัน
๓๐,๐๐๐
- คาที่พัก คนละ ๖๐๐ บาท ๑๕ คน
๙,๐๐๐
- คาวัสดุ
๒๓,๔๑๐
- คาจางทําเอกสาร เลมละ ๗๒ บาท ๑๕ เลม
๑,๐๘๐
๒๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐ ๑๖๙,๗๕๐ ๕๒,๒๕๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ภาวะผูนําทุกระดับ ยังไมเปนแบบอยางที่ดีในการขับเคลือ่ นที่ สรางแรงจูงใจและมีทิศทางที่ถูกตอง
๒. ผูรับผิดชอบ ทีอ่ าจยังไมชัดเจน ทั้งความรูความเขาใจ บทบาทหนาที่และการนําสูการปฏิบัติ
๓. วัฒนธรรมการทํางาน ที่มกี ารทํางานยังขาดเปาหมายความสําเร็จ การมีสวนรวม วินัยและการอุทิศตน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. การกํากับติดตาม ขาดการทําตัวชี้วัดความสําเร็จและ กํากับติดตามในงาน เพื่อนําสู การปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
๕. การวางแผน ยังขาดกระบวนการทํางานที่ครบถวน โดยเฉพาะเวลาและการเริ่มวางแผน รวมกัน ตลอดทั้ง
การ นําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. กําหนดนโยบายการทํางานใหชัดเจน มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหชดั เจนเปน แบบอยางทีด่ ี
สรางแรงจูงใจหลายรูปแบบรวมทั้งกํากับติดตามดวยตัวเองอยางตอเนื่อง
๒. ตั้ง คณะกรรมการประสานงานจากบุค ลากรในกลุ ม ต างๆของเขตพื้ น ที่ รวมทั้ง มอบหมาย
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในแตละงานโครงการไวอยางชัดเจน
๓. ปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมการทํางานโดยการปรับแนวคิดสรางสรรคการทํางานแบบมีสวนรวม คุ ม
ผลสัมฤทธิต์ ามเปาหมายขององคกรเกิดความรักองคกรรวมทั้งมีการประเมิน และยอมรับผล การประเมินตนเองใน
ดานคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
๔. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและมีการประเมินผลการทํางาน การสรุป
สะทอนผลนํามาปรับปรุงการนําเสนอผลงานของรายบุคคลและกลุม รวมทั้งมีการประเมินผล การทํางานดวย
๕. จัดระบบการวางแผนที่ดีโดยมีการวิเคราะหบริบทวางกลยุทธการทํางานตามกลยุทธ และมี การ
กํากับติดตาม
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ปฏิบัติงานตามกระบวนงาน/คูมือการ ปฏิบัติงานสูความเปนเขตสุจริต
และผูรบั บริการมีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ปฏิบัติงานตามกระบวนงาน/คูมือการ ปฏิบัติงานสูความเปนเขตสุจริต
และ ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัตงิ าน ตามกระบวนงานและคูมอื การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต”
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรปู แบบการดําเนินงานเพือ่
พัฒนาองคกรสู “เขตสุจริต”

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
๒. ไดรับการประเมินเปนเขตพื้นที่สุจริตแบบมีสวนรวม
๓. มีแนวทางการดําเนินการเขตพื้นที่สุจริตในปงบประมาณตอไป

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสุรางค เทียนดี
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
โครงงานคุณธรรมหรือโครงงานความดี เปนกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ที่พัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวม
มีคุณธรรมหรือความดีงาม เปนพื้นฐานหรือแกนหลัก โดยใชเทคนิควิธีการเรียนรูแบบโครงงาน ที่เกิดขึ้นมาจากความสนใจ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ของผูเรียนเอง และการเนนการเรียนรูที่ผานการปฏิบัติจริง ดวยความพากเพียรจดจอตอเนื่อง
ในชวงระยะเวลาที่ยาวนาน ตามสมควรในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ กอใหเกิดการแกไขปญหาดานความเสื่อมทราม
ทางศีลธรรม และการสงเสริมการบมเพาะความดีมีคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ รวมทั้งการขยาย
ความมีสวนรวมไปสูบุคคลตางๆ ในสถานศึกษาและ ชุมชนของตนเอง หรือชุมชนที่เกี่ยวของ กระบวนการเรียนรู
แบบ “โครงงานคุณธรรม” นั้น มีหลักการสําคัญวาตอง “รวมกัน ทําอยางมีปญญา” กลาวคือ กระบวนการเรียนรูที่
ดีและสมบูรณแบบนั้น จะตองเริ่มตนจากการสรางความเปนกัลยาณมิตร ตอกันกอน อันเปนปจจัยเริ่มตนที่สําคัญ
ที่สุด จึงตองออกแบบและจัดวางเงื่อนไขใหเกิดการรวมกลุมกันโดยมีองคประกอบ โครงสรางและความสัมพันธในกลุม ให
สามารถดึงดานบวกของแตละคนออกมาหากันใหไดมากที่สุด ซึ่งจะทําใหเกิดการใฝดี , คิดดีและทําความดีรวมกัน
ออกมาไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพของแตละคน เกิดการซึมซับความดีพรอมๆ กันกับการเรียนรู หรือมีกระบวนการ
ทางปญญาที่เกิดขึ้นตลอดสาย ตั้งแตเริ่มตนระดมความคิด การสังเกตสํารวจสภาพปญหา ปญญา ตระหนักรูใน
สถานการณห รือสภาพปญ หาและสืบ สาวถึง สาเหตุปญญาดานการคนควาความรูจ ากแหลงเรียนรูตางๆ คิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค การทําความคิดใหชัดเจนและเปนระบบ การคิดวางแผนงาน การราง
โครงงาน การปรับประยุกตจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม การติดตามดําเนินงานปรับปรุงงาน การแกปญหาเฉพาะ
หนา การประเมินผลสรุปผล และการนําเสนอ ตลอดจนสติปญญาที่จะเทาทันและสามารถ วางใจตอโลกธรรมทั้ง
๘ ที่มาถูกตองสัมผัสไดอยางฉลาดและเปนกุศลไดในที่สุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการสงเสริม
บุคลากรในองคกรใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ สามารถอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด และหนวยงานอืน่ ตลอดจนเปนการสงเสริมการสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท การสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป จึงดําเนินการ
โครงการนี้ขึ้น
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหมีคุณภาพ
๒. เพื่อพัฒนาและขยายผลรูปแบบการนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ใหสามารถนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชน
ไทย ทําดี ถวายในหลวง” ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อ ใหโรงเรียนที่ผานการประกวดระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอางทอง ไดมี
โอกาสไปนําเสนอผลงานโครงงาน ในระดับคณะสงฆภาค ๒ ตอไป
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ครูผูรับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียน จํานวน ๑๔๐ โรงเรียน เขารวมประชุม
๒. นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เขารวมกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” จํานวน ๑๔๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕ คน รวม ๒,๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
สงเสริมการทําความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยใหนักเรียนเกิดความรูสึกเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรู
ผานเทคนิควิธีการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Approach)โดยเลือกทําโครงงานทีม่ าจากความสนใจ ความคิดริเริม่
ของนักเรียนเอง เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมครูผรู ับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ และผูเกี่ยวของ
ครั้งที่ ๑ ประชุมครูผูรบั ผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ และผูเ กี่ยวของ จํานวน
๑๔๐ คน
ครั้งที่ ๒ ประชุมครูผูรบั ผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ และผูเกี่ยวของ จํานวน
๑๔๐ คน
๒. ประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จํานวน ๑๔ กลุม ๆละ ๖ คนจํานวน ๘๔ คน
ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ จํานวน ๑๔ กลุม ๆละ ๖ คน จํานวน ๘๔ คน

ระยะเวลา
๔ พ.ค.๖๐
๗ ก.ย.๖๐
๑๖ มิ.ย.๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

ที่

กิจกรรมหลัก
ระดับชั้น ม.๑ – ม. ๓ จํานวน ๑๔ กลุม ๆละ ๖ คน จํานวน ๘๔ คน
คณะกรรมการและผูเกี่ยวของ รวมจํานวน ๒๖๑ คน
๓. นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ส.ค.-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมผูรบั ผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ
๔๘,๗๒๐
และผูเ กี่ยวของ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดืม่ จํานวน ๑๔๐ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท
จํานวน ๒ ครั้ง เปนเงิน
๔๔,๘๐๐
- คาเอกสาร ๒ ครั้ง ๆละ จํานวน ๑๔๐
เลม ๆละ ๑๔ บาท จํานวน ๒ ครั้ง เปนเงิน
๓,๙๒๐
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ระดับจังหวัด ๕๑,๒๘๐
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครือ่ งดื่ม
ผูเขารวมประกวดฯ กรรมการและผูเกี่ยวของ จํานวน
๒๖๑ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท เปนเงิน
๔๑,๗๖๐
- คาเอกสาร คาโลรางวัลและใบประกาศ
ผูเขารวมประกวด
๕,๕๒๐
- คาตอบแทนกรรมการ จํานวน ๑๐ คน
คนละ ๔๐๐ บาท
๔,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐
๘๖,๕๖๐
๙,๔๔๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ไมตอเนื่อง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น โดยผานกระบวนการโครงงาน คุณธรรม ฯ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครูผูรบั ผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียน จํานวน
๑๔๐ โรงเรียน
๒. นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อางทอง เขารวมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
จํานวน ๑๔๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕ คน รวม ๒,๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดทุกโรงเรียนมีคุณภาพการดําเนิน
โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” สูงขึ้น

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”ไดรับการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพ
มีคุณภาพ
๒. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาอางทอง ไดรับการพัฒนาและขยายผลรูปแบบการนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง”
๓. เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถนําเสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ได
อยางมีประสิทธิภาพ
๔. โรงเรียนที่ผานการประกวดระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมีโอกาสไป
นําเสนอผลงานโครงงาน ระดับภาคสงฆ ๒ ตอไป

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

พัฒนาความเขมแข็งระบบแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใน
โรงเรียน

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) กําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษา
และการเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหมที่มีนิสัยใฝเรียนรู
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่องมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห
แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกในความเปน
ไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตาน
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ หางไกลยาเสพติด เปนกําลังคนที่มี
คุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐาน พื้นฐานที่จําเปน มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดจุดเนนดานการพัฒนาผูเรียนโดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว ๕ บริการ และบริการ
แนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาอยางเขมแข็ง ตอเนือ่ ง เปน
รูปธรรม เพื่อใหผูเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตดานการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
รวมทั้งสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนดพัฒนาระบบการแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีนโยบายกําหนดให
“ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เปนปแหงการรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น ” ใหสถานศึกษาเรง รัดและ
ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน การคัดกรองนักเรียนกลุมที่มีความเสีย่ ง
เรื่องพฤติกรรมยาเสพติด และการใชยาในทางที่ผดิ พรอมทั้งจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ตาม
แนวทางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของการพัฒ นาคุณภาพ
งานแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนัก เรียนในสถานศึก ษา ใหเ ปนไปตามนโยบายดานการแนะแนว
ของคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาความเขมแข็ง
ระบบแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๓๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑. เพื่อสนองมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน
๒. เพื่อสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมแนะ
แนว ๕ บริการ และบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ ใหแกนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา
อยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม
๓. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดบริการแนะแนว
และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดตามนโยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดมีความเขมแข็ง ตอเนือ่ ง
ยั่งยืน และเปนมาตรฐานเทาเทียมกัน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๖ คน เขารวมประชุมพัฒนาความเขมแข็ง
การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. ครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๖ คน เขารวมประชุมพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. ครูแนะแนวในสถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว ๕ บริการ และบริการแนะแนวการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาอยางเขมแข็ง ตอเนื่อง เปนรูปธรรม
๒. ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัว และชุมชน เปนเครือขายในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สามารถสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนอยางตอเนื่อง
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาความเขมแข็ง การดําเนินงาน
ระบบการแนะแนวในสถานศึกษา
๒. กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเขมแข็ง การดําเนินงาน
ระบบการการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ระยะเวลา
พ.ค.-มิ.ย.๖๐
พ.ค.-มิ.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

6. งบประมาณ
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติงานพัฒนา
๕๐,๐๐๐
ความเขมแข็งการดําเนินงานระบบการแนะแนว
ในสถานศึกษา กลุมเปาหมายครูแนะแนว ๑๔๖
คน เขารวมประชุม ๒ วัน คาใชจาย ดังนี้
- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรมและเจาหนาที่
(๑๕๐ คน ๆ ละ ๒ มือ้ ๆ ละ ๑๐๐ บาท) เปนเงิน
๓๐,๐๐๐
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ผูเขาอบรมและ
เจาหนาที่ (๑๕๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท)
เปนเงิน
๑๘,๐๐๐
- คาวัสดุ
๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติงานพัฒนา
๕๐,๐๐๐
ความเขมแข็งการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กลุมเปาหมาย
ครูที่ปรึกษา ๑๔๖ คน เขารวมประชุม ๒ วัน
คาใชจาย ดังนี้
- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรมและเจาหนาที่
(๑๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท) เปนเงิน
๓๐,๐๐๐
- คาอาหารวาง/เครื่องดืม่ ผูเ ขาอบรมและ
เจาหนาที่ (๑๕๐ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท)
เปนเงิน
๑๘,๐๐๐
- คาวัสดุ
๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมแนะแนว ๕ บริการ และการแนะแนวการศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา รวมถึง การดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษายังไมสามารถสนองนโยบายไดเทาที่ควร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่มีความรูในการจัดกิจกรรมแนะแนว ๕ บริการ การแนะแนว
การศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครูแนะแนวในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจ
ในการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตสวนตัว และ
สังคม สามารถนําไปใชไดอยางเปนระบบ
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สามารถกําหนดเสนทาง
การศึกษาตอสูเ สนทางอาชีพ ดวยกระบวนการแนะแนวตามมติ ครม.
๓. นักเรียนมีภูมิคมุ กันทางสังคม ไดรบั การดูแลชวยเหลือและ
คุมครอง
เชิงคุณภาพ
-

รอยละ ๘๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

-

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดนอยลง หรือไมมีนักเรียนออกกลางคัน
๒. ครู ผูปกครอง และนักเรียนในสถานศึกษา มีความสัมพันธอันดี เพื่อเด็กเรียนไดอยางมีความสุข
๓. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุม ครองนักเรียน
รวมทั้ง การสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเชื่อมโยงสัมพันธอันดีตอกัน
๔. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริม ในการตรวจพิจารณาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
๕. นักเรียนมีทักษะและแนวทางการศึกษา อาชีพ ชีวิตสวนตัวและสังคม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายโสรส มั่นดี
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานัก พัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึก ษา สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ไดดําเนิ น
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ที่ดําเนินกิจกรรม ลด
คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก
และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพื่อมุงสู
สถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริงและขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste
School ขึ้น เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา
ในป ๒๕๖๐
๒. เพื่อกระตุน รณรงคสงเสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การ
แยกขยะและการนําขยะกลับไปใชประโยชน รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี ใหกับนักเรียน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕๐ โรงเรียน เขารวม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัด
อยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ ใหกบั ครูและนักเรียน
๒. นิเทศติดตามผล

ระยะเวลา
เม.ย.๖๐
เม.ย.-ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ และโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
6. งบประมาณ
จํานวน ๘๔,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมครูโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ คน
- คาวิทยากร ๗ ชม.(๗×๖๐๐) บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๑๒๐ คน ×
๓๐ บาท/มื้อ × ๑ วัน)
- คาอาหารกลางวัน (๑๒๐ คน × ๑๐๐
บาท/มื้อ × ๑ วัน)
- คาเอกสาร ๑๐๐ ชุด/๓๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ อบรมนักเรียนโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
จํานวน ๒๐๐ คน
- คาวิทยากร ๗ ชม. (๗ × ๖๐๐) บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒๒๐ คน
× ๓๐ บาท/มื้อ × ๑ วัน)
- คาอาหารกลางวัน (๒๒๐ คน × ๑๐๐
บาท/มื้อ × ๑ วัน)
- คาเอกสาร ๒๐๐ ชุด/๒๐ บาท
- คาวัสดุในการสรุปรายงาน
- คาพาหนะนิเทศติดตาม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๒๖,๔๐๐
๔,๒๐๐
๗,๒๐๐
๑๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๘,๔๐๐
๔,๒๐๐
๑๓,๒๐๐
๒๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘๔,๘๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๘,๔๐๐

๕๔,๔๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑๒,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ครูผูสอนมีจํานวนนอยในโรงเรียนขนาดเล็ก สอนหลายชั้นในเวลาเดียวกันทําใหไมสามารถเขารับ
การอบรมได
๒. นักเรียนขาดความรวมมือ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. จัดอบรมในวันเสาร อาทิตย
๒. สรางความตระหนักใหผูเรียนรูถึงประโยชน อยางแทจริง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จํานวน ๕๐ โรงเรียน เขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช
ประโยชน การรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึก
การลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒. โรงเรียนมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี
๓. นักเรียนมีรายไดเสริมจากกิจกรรมการแยกขยะ
๔. สภาพแวดลอมในโรงเรียนดีขึ้น ไมมีมลพิษในสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

เฝาระวังติดตาม ดูแล สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแกไข
ปญหายาเสพติด

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางดาวรุง บุญถนอม
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กําหนดใหสถานศึกษาตองมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษา และฝกอบรมแกนกั เรียนและผูป กครอง
นักเรียนตองปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัดใหมีพนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อีกทั้งเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตและสรางเสริมใหคนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ข อที่ ๙ การผลิ ตคนสู สังคม อี กทั้ งเปนภารกิ จสํ าคั ญของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปองกัน เฝาระวัง ตรวจติดตาม สงเสริมความประพฤติของนักเรียน
การดําเนินงานพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) โดยเฉพาะงานสงเสริมความประพฤตินัก เรียนและนักศึก ษา เปนกิจกรรม
สําคัญในการปองกัน เฝาระวัง ใหนักเรียนมีความปลอดภัยทัง้ ในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค จึ ง กํ า หนดแนวทางการปฏิบั ติ ง านส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย น สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการตรวจติดตาม ดูแล เฝาระวังและสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อปฏิบัติงานออกตรวจติดตาม ดูแล เฝาระวังและสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดอางทองขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อปฏิบัติงานออกตรวจติดตาม ดูแล เฝาระวังและสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเขตพื้นที่
จังหวัดอางทอง
๒. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการติดตามดูแล
เฝาระวังและสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดอางทอง
๓. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาใหมีกระบวนการที่เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอางทอง จํานวน ๔๐ คน
๒. ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก ตํารวจ ทหาร ปกครองอําเภอ วัฒนธรรมจังหวัดอางทอง จํานวน
๓๐ คน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. พนั ก งานเจ าหน าที่ ส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ยนและนั ก ศึ ก ษา สามารถดํ า เนิ นงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนัก ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ คําสั่ง คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ไดอยางเหมาะสม
๒. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีกระบวนการติดตาม สงเสริม
ปองกัน เฝาระวัง ชวยเหลือ การดําเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ม.ค.๖๐
๒. ประชุมและออกตรวจติดตาม เฝาระวัง และดูแลสงเสริมความประพฤติ พ.ค.-ก.ย.๖๐
นักเรียนและนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐
๓. สรุปผลรายงาน
๓๐ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๐
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด
6. งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน) ใชเงินงบประมาณจาก สพฐ.
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเครือขาย ๑๕,๒๐๐
พนักงานเจาหนาที่สง เสริมความประพฤตินักเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
และนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม
จํานวน ๗๐ คน จํานวน ๑ มื้อ ๆ ละ๑๐๐ บาท
๗,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเ ขารวม
ประชุม วิทยากร และเจาหนาที่ จํานวน 70 คน
จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
๔,๒๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณจัดทําเอกสาร/ถายเอกสาร
๔,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจติดตาม เฝาระวัง และดูแล สงเสริม
๕,๕๐๐
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง วันละ ๕๐๐ บาท
จํานวน ๗ วัน
๓,๕๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณจัดทําสรุปผล/ถายเอกสาร
๒,๐๐๐
๒๐,๗๐๐
๑๔,๗๐๐
๖,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลางลาชา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนประมาณใหทันในการดําเนินงานตนปงบประมาณ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
พนักงาน เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน
มีกระบวนการติดตาม สงเสริมปองกัน เฝาระวัง ชวยเหลือ การดําเนินงาน
สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความพึงพอใจ

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม
ตามกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติ
คุ ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนัก ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ คําสั่ง คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาไดอยางเหมาะสม”
๓. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีกระบวนการติดตาม สงเสริมปองกัน
เฝาระวัง ชวยเหลือ การดําเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางดาวรุง บุญถนอม
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ใหเติบโตงดงามและเปนบุคคลที่มีคุณคา ของสังคม
มีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษา ที่สถานศึกษาทุก
แหงตองดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการ ใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนเกง
คนดี ดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับ
กระบวนการเรียนรูแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มี
พฤติกรรมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด รานเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม เปนปญหาสังคมที่
ผูปกครอง ครู อาจารย ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขปญหาไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด
การแกไขปญหาตามกระบวนการคิดเปน แกปญหาเปน
การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องโดย
ใชแนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ํา” ซึ่ง ๔ ประสาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู /อาจารย
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน นักศึกษา และสวนของ ๒ ค้ํา เดิมเปนผูแทนชุมชนแตพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จึงได
กําหนดจัดกิจกรรม เพื่อใหมีบุคลากรสําคัญที่จะเขามาชวยสถานศึกษาในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ไดแก ตํารวจ ทหาร ผูนําทองถิ่น และผูนําศาสนา ซึ่งอยูในบริเวณทองถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อชวย
สถานศึกษาใหมีมาตรการปองกันและการปองปรามผูจําหนาย/ผูเสพ มาตรการความปลอดภัย เปนการเพิ่มความ
มั่นใจให กับ ผูบ ริห ารสถานศึก ษา ครู อาจารยในการปองกันและแกไขปญ หายาเสพติด /แหลง อบายมุขรอบ
สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการปองกันที่เขมแข็ง ตอเนื่องและยั่งยืน จึงใหมีการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน มาตรการคนหา มาตรการรักษา มาตรการ เฝาระวัง มาตรการ
บริหารจัดการ และกลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม คือ ตองมียุทธศาสตร ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมูล ตองมีเครือขาย
และ ๒ ไม คือ ไมป กปดขอมูล ไมไลออก เปนแนวทางการดําเนินงาน และมีการจัดกิจ กรรมสนับสนุนในการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๒. เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาใหมีกระบวนการที่เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน
๔. เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน
เขารวมโครงการและรับการประเมินประจําปการศึกษา
๒. สถานศึกษาทุกแหงในสัง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖
โรงเรียน เปนแหลงเรียนรูในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข ปจจัย
เสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล กลุมเสี่ยง
กลุมเสพ กลุมติด และกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถมีสวนสนับสนุนและ
สงเสริมกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาใหมีกระบวนการที่
เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมเตรียมวางแผนการดําเนินงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
๓. แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม
๔. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
๕. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลและตัดสิน การดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙
๖. ประเมินผลและตัดสินการดําเนินงานสถานสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙
๗. กิจกรรมประกวด เตนประกอบเพลง TO BE NUMBER ONE งานรณรงค
วันตอตานยาเสพติด จังหวัดอางทอง
๘. กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๐
๙. สรุปรายงาน

ระยะเวลา
ม.ค.๖๐
ม.ค.-ก.พ.๖๐
ม.ค.-ก.พ.๖๐
พ.ค.-มิ.ย.๖๐
พ.ค.-มิ.ย.๖๐
ส.ค.-ก.ย.๖๐
พ.ค.-ก.ย.๖๐
พ.ค.-ก.ย.๖๐
ก.ย.๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง และสถานศึกษาในสังกัด
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ๓๕,๑๐๐
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม
วิทยากร และเจาหนาที่ จํานวน ๑๗๐ คน จํานวน
๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท
๑๗,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมประชุม
วิทยากร และเจาหนาที่ จํานวน ๑๗๐ คน จํานวน
๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท
๑๐,๒๐๐
- คาสมนาคุณวิทยากร
๓,๙๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณจัดทําเอกสาร/ถายเอกสาร
๔,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประเมินผลและตัดสินการ
๔๕,๙๐๐
ประกวดสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
และตัดสินการประกวดสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน
๙ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท จํานวน ๑๐ วัน
๓๖,๐๐๐
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต จํานวน
๑๐ วัน
๑,๒๐๐
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง วันละ ๓๐๐ บาท
จํานวน ๑๐ วัน
๓,๐๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณจัดทําเอกสาร/ถายเอกสาร
๕,๗๐๐
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประกวด เตนประกอบเพลง
๓๙,๐๐๐
TO BE NUMBER ONE งานรณรงควันตอตานยาเสพติด
จังหวัดอางทอง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาจัดทําโลรางวัล จํานวน ๑๐ โล ๆ ละ
๗๐๐ บาท เปนเงิน
๗,๐๐๐
- คาตอบแทนรางวัล จํานวน ๑๐ รางวัล
เปนเงิน
๑๖,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อ มื้อละ
๑๐๐ บาท จํานวน ๑๐๐ คน เปนเงิน
๑๐,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท จํานวน ๑๐๐ คน เปนเงิน
๖,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ เนือ่ งใน ๒๒,๐๐๐
วันตอตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๐
- จัดทําเอกสารรณรงคประชาสัมพันธ
และสรุปผลรายงาน
๒,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อ ๆละ
๗๐ บาท จํานวน ๒๐๐ คน เปนเงิน
๑๔,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท จํานวน ๒๐๐ คน เปนเงิน
๖,๐๐๐
๑๔๒,๐๐๐
๕๗,๑๐๐
๖๖,๒๐๐
๑๘,๗๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ขาดงบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลาง
๒. สถานศึกษารวมกิจกรรมนอย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ควรของบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขมีความพึงพอใจ

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข มั่นใจในกระบวนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเปนแบบอยางที่ดีงามของสังคม

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รูจักเสียสละ เกิดการรับรู และเห็นถึง
ความสําคัญของวันตอตานยาเสพติด ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง ตอเนื่องและยั่งยืน
๓. ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนา ในชุมชนทุกแหงที่สถานศึกษาตั้งอยูใหการสนับสนุนสงเสริม
การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๔. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข
ตอเนือ่ งและยั่งยืน
๕. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

สรางภูมิคมุ กัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางดาวรุง บุญถนอม
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กําหนดนโยบายในการเสริมสราง
ทัก ษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อใหมีคุณลัก ษณะที่พึงประสงค ๓ ดาน คือ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย มี
คุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียน มี
แนวทางการจัดกิจกรรมคือ เปนกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ที่ทําใหผูเรียนเกิดมโนสํานึก รูผิดชอบชั่วดี มีวิถี
ปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมกิจกรรมอยางจริงจัง ใหครอบคลุมผูเรียน ทุกกลุมเปาหมาย ทั้งในระบบ
สถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตภัยในวัยเรียน และเนนใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในพิษภัยในสังคม เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดปลอดภัยในสังคม และการฝกใหมีระเบียบวินยั และคานิยม
ที่ถูกตอง เพื่อความปลอดภัยจากปญหาตาง ๆ พรอมทั้งใชกระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุมผูเรียนทีเ่ ปนลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบาน เพื่อใหเรียนรูและยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทําเปนหลักสูตรลูกเสือ
และคูมือการฝก อบรมตามหลัก สูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด ทั้ง ๓ เรื่อง คือ หลัก สูตรลูกเสือประชาธิป ไตย
หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือ ตานภัยยาเสพติด โดยผูผานการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด สามารถ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือแตละหลักสูตร และขยายผลจัดตั้งเปนกองลูกเสือในสถานศึกษาได
ในการนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดทําโครงการสรางภูมิคุมกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให
มีภูมิคุมหัน ปลอดภัยจากยาเสพติด และสงเสริมทักษะชีวิตของผูเรียนใหมีทักษะชีวิต การเรียนรูตามกระบวนการ
ทางลูกเสือ คุณลักษณะที่พึงประสงค คานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และมีความรู ความเขาใจในการปองกัน เฝาระวัง
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อหยุดยัง้ และลดระดับการขยายตัวของปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. เพื่อเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ คือ ยึดมั่น ในระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด
๓. เพื่อลดชองโอกาสและปองปรามเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษาที่มีแนวโนม จะเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติด
๔. เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ลูกเสือในโรงเรียน จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑ – ๒ หมู ๆ ละ ๔ – ๘ คน
๒. ผูกํากับลูกเสือ จํานวน ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน
๓. นักเรียนแกนนําจากทุกโรงเรียน อยางนอยโรงเรียนละ ๒ – ๕ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด
และรวมแสดงพลังในการแกไขปญหายาเสพติด
๒. ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู อาจารย ผูป กครอง นัก เรี ยน นัก ศึก ษา สามารถรับ รูแ ละเห็นถึ ง
ความสําคัญของวันตอตานยาเสพติด ในการที่จะรวมมือเพื่อแกไขปญหายาเสพติด
๓. นักเรียนที่ผานการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ถูกตองเหมาะสมตามวัย
๔. นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัย หางไกลยาเสพติด
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ม.ค.๖๐
ม.ค.-ก.ย.๖๐
ม.ค.-ก.ย.๖๐
ม.ค.-ก.ย.๖๐
ม.ค.-ก.ย.๖๐
ก.ย.๖๐

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
กิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน
กิจกรรมการบริหารจัดการ
แจงสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม
สรุปผลรายงาน

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และคายนวภพ อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
6. งบประมาณ
จํานวน ๔๐๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการฝกอบรมลูกเสือตานภัย ๓๑๒,๐๐๐
ยาเสพติด
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๗ มื้อๆ ละ
๑๐๐ บาท จํานวน ๓๐๐ คน เปนเงิน
๒๑๐,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๕ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท จํานวน ๓๐๐ คน เปนเงิน
๔๕,๐๐๐
- คาจางเหมาพาหนะ จํานวน ๘ คันๆ ละ
๖,๕๐๐ บาท เปนเงิน
๕๒,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร
๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัย
๘๐,๐๐๐
ในวัยเรียน
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 7 มื้อๆ ละ
๑๐๐ บาท จํานวน ๘๐ คน เปนเงิน
๕๖,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๕ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท จํานวน ๘๐ คน เปนเงิน
๑๒,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร
๖,๐๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณ/คาถายเอกสาร
๖,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการบริหารจัดการ
๑๕,๐๐๐
- คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะในการเดินทาง
ไปราชการ เปนเงิน
๕,๐๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณ/คาถายเอกสาร
๑๐,๐๐๐
๔๐๗,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลางจัดสรรใหลาชา
๒. สถานศึกษานํานักเรียนรวมกิจกรรมตาง ๆ มาก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหดําเนินงานตั้งแตตนปงบประมาณ
๒. ควรสนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ผูเขารับการอบรมทุกคน มีความพึงพอใจในกิจกรรมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติด และกิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
ลูกเสือที่เขารับการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด
ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด
และกิจกรรมคายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน มีภูมิคุมกัน มีความตระหนัก
ถึงภัยจากยาเสพติด และรวมกันรณรงค ปองกันเฝาระวังและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สามารถหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒. สามารถเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนเพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ คือ ยึดมั่น ใน
ระบอบ ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด
๓. ลดชองโอกาสและปองปรามเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษาที่มีแนวโนมจะเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติด ลูกเสือที่ผานการอบรมสามารถกลับไปขยายผลการดําเนินงานในโรงเรียนได
๔. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน
๕. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

ยกระดับคุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖

๑. หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
วินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุงเนนใหเยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ คําปฏิญาณ และ
อุดมการณของลูกเสือ เปนการพัฒนาเยาวชนใหรูจักชวยเหลือตนเอง รอบรู ใฝหาประสบการณใหม ๆ เสริมสราง
ศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจ พัฒนาสูความเปนเลิศ อันเปนรากฐานอันมั่นคง สามารถรองรับความเจริญงอกงาม
ทางวิชาการ และเกื้อกูล สงเสริมใหแตละคน สามารถใชวิทยาการสรางสรรคประโยชน ตาง ๆ เพื่อตนเองและ
สวนรวมไดอยางครบถวน โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
นโยบายในการฟน ฟู กิจ การลูก เสือ ในสถานศึก ษา เพื่อ ใหก ารพั ฒ นาเยาวชนในวั ยเรีย น มี ทั ก ษะชีวิ ต และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค อันจะสงผลตอความเจริญ อยางยั่งยืนของประเทศชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ในฐานะ
หนวยงานกํากับดูแล และสงเสริมกิจการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสงเสริมกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการ
จัดกิจ กรรมลูก เสือในสถานศึก ษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน จึง กําหนดจัดโครงการ
ยกระดับคุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ สามารถจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค หลักการ
และวิธีการตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ สามารถฝกใหลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมความจงรักภักดี ตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย มีความเปนประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสรางทักษะชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
๓. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดตั้งกลุม / กอง ครบตามประเภทของลูกเสือและสงเสริมกิจการ
ลูกเสือไดตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๕๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน ไดรับการสงเสริมใหสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือใหแกนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดตั้ง กลุม / กอง ครบตามประเภทของลูก เสือและสง เสริม กิจ การ
ลูกเสือไดตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่ ๑ การประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณรัชกาลที่ ๖
ประจําป ๒๕๕๙
๒. กิจกรรมที่ ๒ ลูกเสือจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนเนื่องในงานพระราช
พิธพี ระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙
๓. กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคายลูกเสือจังหวัดอางทอง
๔. กิจกรรมที่ ๔ การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้น
ความรูชั้นสูง (A.T.C.)
๕. กิจกรรมที่ ๕ การประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือ ประจําป ๒๕๖๐

ระยะเวลา
พ.ย.๕๙.- ธ.ค.๕๙

หมายเหตุ

พ.ย.๕๙ - ก.พ.๖๐
มี.ค.๖๐
มี.ค.๖๐ - เม.ย.๖๐
มิ.ย.๖๐ - ก.ค.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และคายลูกเสือ
จังหวัดอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ การประกอบพิธีถวายราชสดุดี
พระบรมราชานุสรณ รัชกาลที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๙
จํานวน ผูเขารวมประกอบพิธีฯ ๑,๐๐๐ คน

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๒,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาจางจัดสถานที่ เปนเงิน
๖,๖๐๐
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ผูมเี กียรติรวมพิธี
(๑๕๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท) เปนเงิน
๓,๐๐๐
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม วงดุริยางคลูกเสือ
(๔๐ คน ๆ ละ ๖๐ บาท) เปนเงิน
๒,๔๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ลูกเสือจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน
๓๐,๐๐๐
เนือ่ งในงานพระราชพิธพี ระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ๒๕๐ คน
- คาจางเหมารถยนตนําลูกเสือเขาบําเพ็ญ
ประโยชน (๕ คัน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท) เปนเงิน
๓๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคายลูกเสือจังหวัดอางทอง ๓๐,๐๐๐
- คาปรับปรุง ซอมแซม ที่พักผูเขารับ
การฝกอบรม (เซลเตอร) จํานวน ๙ หลัง เปนเงิน
๓๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
๑๐๐,๐๐๐
รุนใหญขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) จํานวน ๘๐ คน
- คาอาหารวิทยากร (๒๕ คน ๆ ละ ๑๙ มือ้
มื้อละ ๑๐๐ บาท) เปนเงิน
๔๗,๕๐๐
- คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม วิทยากร
(๒๕ คนๆ ละ ๑๔ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท) เปนเงิน
๑๐,๕๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร (๗ วันๆ ละ ๑๒
ชั่วโมง) เหมาจายเปนเงิน
๓๒,๐๐๐
- คาฐานกิจกรรมการเรียนรู (๑๐ ฐาน
ฐานละ ๑,๐๐๐ บาท)
๑๐,๐๐๐
หมายเหตุ : คาใชจายของผูเขารับการอบรมฯ
เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เรียกเก็บคาธรรมเนียมฯ
(๘๐ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท)
กิจกรรมที่ ๕ การประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณ ๑๒,๐๐๐
และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคลายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ผูเขารวมพิธีฯ
จํานวน ๑,๒๐๐ คน
- คาจางจัดสถานที่ เปนเงิน
๕,๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ผูมเี กียรติรวมพิธี
(๑๕๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท) เปนเงิน
๔,๕๐๐
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม วงดุริยางคลูกเสือ
(๓๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท) เปนเงิน
๒,๔๐๐
๑๘๔,๐๐๐
๓๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. บุคลากรทางการลูกเสือ และสถานศึกษา ยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ไดตามแนวทางและมาตรการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
๒. สถานศึกษาในสังกัด ยังไมสามารถจัดตั้งกลุม/กอง ไดครบตามประเภทของลูกเสือ เนื่องจาก
ผูบงั คับบัญชาลูกเสือ ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงตั้งผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กําหนดนโยบายในการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาใหมีวุฒิทางลูกเสือ และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (อยางนอยควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ทอน) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือไดตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการ
แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
สถานศึก ษาในสังกัดสามารถจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมลูกเสือใหแกนักเรียนได

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
ลูก เสือมีร ะเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริย ธรรม ตามกฎ
คําปฏิญาณของลูกเสือ

รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได
๒. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือใหกับสถานศึกษาโดย
มุงหวังใหเด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

กิจกรรมสภานักเรียน “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษา
สภานักเรียน”

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดใหมีการดําเนินโครงการ สภานักเรียนอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนานักเรียนใหไดเรียนรูบทบาทหนาที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตระหนักถึง
ความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติก า ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู
รวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ขอ ๓ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด ซึ่งเปนวิถีที่
สภานักเรียนปฏิบัติอยูแลว ใหมองเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ างทอง ตระหนั กดี ว าการพั ฒนานั กเรี ยน ให เป นไปตาม
กระบวนการเรียนรูตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด จําเปนอยางยิ่ง ที่ตองมีการพัฒนาครู
ที่ปรึกษาสภานักเรียน ซึ่งเปนกลไกสําคัญอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหสภานักเรียนไดมีสว นรวมในการพัฒนาโรงเรียน ตาม
กระบวนการนิติธรรมไดดําเนินไปอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพ และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงกําหนดจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ใหมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภานักเรียน และสามารถ
สนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาสภานักเรียนใหเขมแข็ง สามารถดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนดําเนินชีวิต
ตามหลั ก ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ค านิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการ มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๓. เพื่อสรางสังคมในโรงเรียนใหเปนสังคมเปด มีกลไกในการปองกันและแกไขความทุกขรอนของทุกฝาย
มีความเพียงพอและยึดมั่นในหลักการตามวิถีประชาธิปไตยอยางเขมแข็งและยั่งยืน
๓. เปาหมาย
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงปริมาณ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๗ คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ที่ปรึกษาสภานักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภานักเรียน และ
สามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
๒. สงเสริมการดําเนินงานของสภานักเรีย นในโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็ง
๓. สงเสริมสภานักเรียนเขาประกวดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
๔. สงเสริมสภานักเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานฯ สพฐ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
พ.ย.-ธ.ค.๕๙
ปการศึกษา ๒๕๖๐

หมายเหตุ

ปการศึกษา ๒๕๖๐
ปการศึกษา ๒๕๖๐
ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษา ๓๐,๐๐๐
สภานักเรียน
- คาอาหาร (๑๕๕ คน ๆ ละ ๘๐ บาท)
๑๒,๔๐๐
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม (๑๕๕ คนๆ ละ
๒ มื้อ ๆ ละ ๒๐ บาท)
๖,๒๐๐
- คาจางจัดทําเอกสาร (๑๔๔ เลม ๆ ละ
๕๐ บาท)
๗,๒๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร (๗ ชั่วโมง ๆ ละ
๖๐๐ บาท)
๔,๒๐๐
๓๐,๐๐๐
๔,๒๐๐
๒๕,๘๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การสงเสริมใหสภานักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ยังไมสามารถสนองนโยบายไดเทาที่ควร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โดยวิทยากรที่มีความรูในการจัดกิจกรรม
สภานักเรียน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่
ของสภานักเรียน และสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
สภานักเรียน เปนสังคมเปด มีกลไกในการปองกันและแกไข
ความทุก ขรอนของทุก ฝาย มีความเพียงพอและยึดมั่นในหลัก การ
ตามวิถีประชาธิปไตยอยางเขมแข็งและยั่งยืน

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสภานักเรียน และสามารถสนับสนุน
บทบาทของสภานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สภานักเรียนมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน ดําเนินชีวิตตาม
หลั ก ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ค า นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๓. สังคมในโรงเรียนเปนสังคมเปด มีกลไกในการปองกันและแกไขความทุกขรอนของทุกฝาย มีความเพียงพอ
และยึดมั่นในหลักการตามวิถีประชาธิปไตยอยางเขมแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสือ่ เสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
ตุลาคม ๒๕๕๙

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใชสื่อเสริมในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยระบบ VDO Conference ณ หอง DOC สพฐ.๕ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
หมอมหลวงปริยดา ดิศกุล ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีชวยวาการระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน เพื่อชี้แจงแนวทาง
และแนะนําการใชสื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสําหรับครูที่ทําการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดย
วิธีการประชุมทางไกลไปยังหองประชุมที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต จึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน สามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อพัฒนาครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ประชุมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน สามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษา อังกฤษ ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษสามารถ
เบิกจายงบประมาณ
๒. ประชุมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศกและผูม ีสวน
เกี่ยวของสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๒. ประชุมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐ ศึกษานิเทศก
และ ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
๒๗ ต.ค.๕๙

หมายเหตุ

๒๙ ต.ค.๕๙

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม ถึง วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานที่ดําเนินการ 6. งบประมาณ
จํานวน ๓๒,๔๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษ
๒๐,๖๔๐
ทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศกและผูม ีสวนเกี่ยวของ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
๑๗๒ คนๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๐ บาท เปนเงิน
๖,๘๘๐
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๗๒ คนๆ ละ
๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท เปนเงิน
๑๓,๗๖๐
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมครูผสู อนวิชาภาษาอังกฤษ
๑๑,๗๖๐
โรงเรียนประชารัฐ ศึกษานิเทศกและผูมีสวนเกี่ยวของ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
๙๘ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๐ บาท เปนเงิน
๓,๙๒๐
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๙๘ คนๆ ละ
๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท
๗,๘๔๐
๓๒,๔๐๐
๓๒,๔๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน สามารถใชสอื่ เสริม
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกและผูมสี วน
เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
๒. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถใช
สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกและ
ผูมสี วนเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
-

รอยละ ...
รอยละ ...

-

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนสามารถใชสื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ
๒. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐสามารถใชสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายณนพพล เสนาะดนตรี, นางอรจิรา พุมพฤกษ,
นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระยะเวลาดําเนินการ

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา ในสังกัดทุกแหง ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดรับการมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลและสังคม คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกเด็กในจังหวัดอางทอง ตั้งแต
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีความมุงหมายและหลักการเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด รวมกันจัดงานเปดฟา
การศึก ษาอางทอง อันเปนการแสดงศัก ยภาพ ความมุง มั่นและความสํา เร็จ ในการจัดการศึก ษา เผยแพรต อ
สาธารณชนทั่วไป และเพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
๒. วัตถุประสงค
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีความเขมแข็ง
ในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสรางจิตสํานึกความเปน
ไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด
๒. เพื่อนั กเรี ยนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ วิ ชาชี พ ดนตรี นาฏศิลป ไทย ศิลปะ เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย
๓. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ
๔. เพื่อเสนอภาพความรวมมือของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดอางทอง และรวบรวมผลการจัดการศึกษาใน
รอบปเสนอตอสาธารณชน
๕. เพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๗
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๖๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ทุกแหง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ไดแสดงศักยภาพความมุงมั่น และภาพความสําเร็จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นักเรียนทุกระดับ ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถที่ไดรับจากการเรียนรูตามหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมโี อกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก
ตัวแทนนักเรียน เขารวมประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
๒. งานเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๓
๑. กิจกรรมกอนการจัดงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- ประสานงาน แจงผูเกี่ยวของ
- ประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางาน
- กําหนดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน
๒. กิจกรรมการจัดงาน
- กิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
- กิจกรรมนิทรรศการ
- ติดตาม และประเมินผล

ระยะเวลา
ธ.ค.๕๙

ก.ค.-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ 6. งบประมาณ
จํานวน ๙๑๗,๔๒๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยยีส่ ิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ๔๒๒,๗๒๐
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ตัวแทนนักเรียน เขารวมประกวด/แขงขันทักษะ
ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ภาค
กลางและภาคตะวันออก
๑. คาเบี้ยเลี้ยง
- นักเรียน (๗๔๔คนx๒๔๐บาทx๒วัน)
๓๕๗,๑๒๐
- คณะทํางาน/เจาหนาที่ (๑๕คนx๒๔๐บาท
x๓วัน)
๑๐,๘๐๐
๒. คาที่พัก
- ผอ.สพป.อางทอง (๑คนx๒,๔๐๐บาท
x๒วัน)
๔,๘๐๐
- คณะทํางาน/เจาหนาที(่ ๑๕คนx๑,๐๐๐บาท
x๒ วัน)
๓๐,๐๐๐
๓. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาธรรมเนียมผานทาง และคาใชจายอืน่ ๆ
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ งานเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ ๑๓ ๔๙๔,๗๐๐
๑. กิจกรรมกอนการจัดงาน
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ประชุม
กรรมการ/คณะทํางาน (๑๐๐คนx๓๐บาทx๑ มื้อ)
๓,๐๐๐
๒. กิจกรรมการจัดงาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ประชุม
กรรมการ/เจาหนาที่ (๑๕๐คนx๓๐บาทx๑ มื้อ)
๔,๕๐๐
- คาอาหารกลางวัน สําหรับกรรมการ/
เจาหนาที/่ ผูเขารวมแขงขัน (๒,๐๐๐คนx๖๐บาท
x๑มื้อ)
๑๒๐,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
กรรมการ/เจาหนาที่/ผูเขารวมแขงขัน (๒,๐๐๐คน
x๓๐บาทx๒ มื้อ)
๑๒๐,๐๐๐
- คาตอบแทน
- เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย
(๒๐คนx๓๐๐บาทx๓วัน)
๑๘,๐๐๐
- กรรมการตัดสิน (๑๐คนx๔๐๐บาท)
๔,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- พยาบาล ๓ ศูนย (๖คนx๓๐๐บาท

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

x๓วัน)

๕,๔๐๐
๘,๐๐๐

- การแสดงพิธีเปด
- คาจางทําความสะอาด (๑๒คนx๓๐๐บาท
x๓วัน)

๑๐,๘๐๐
- คาใชจายในการประชาสัมพันธ
- คาบันทึกภาพ อัดภาพ ถาย VDO

ทํา VTR
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาจางจัดสถานที่แขงขัน/ เวที/ พิธีเปด/
เต็นท/ เครื่องเสียง/ ปายสถานที่แขงขัน
(๓ศูนยx๔๕,๐๐๐บาท)
- คาโล ผูสนับสนุนการจัดงาน(๑๐โลx
๗๐๐บาท)
- คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสารและอื่น ๆ
- คาจัดทําสรุปและประเมินผล(๒๐๐เลม
x๒๐๐บาท)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

๗,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๓๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙๑๗,๔๒๐

๓๕,๔๐๐

๔๐,๐๐๐
๘๗๒,๐๒๐

๑๐,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. จํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
ระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค
๒. จํานวนนักเรียน และสถานศึกษา ที่ชนะเลิศ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค

๑๔๖ โรงเรียน
๘ กลุมสาระการ
เรียนรู ๓ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอางทอง ได
เขารวมการประกวด/แขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทําให
เกิดการพัฒนาองคความรู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาพรวม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน และนักเรียนที่มีความสามารถไดแสดงศักยภาพในระดับประเทศ

เปนตัวแทนภูมิภาค
เขาแขงขัน
ระดับประเทศ

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความ เขมแข็ง
ในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสรางจิตสํานึกความเปน
ไทยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายปรีชา แสงไข
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลที่ผานมา ไดมีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ เพื่อสรางภูมิคุมกันและสรางความสมดุล ทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษาเนนที่การปลูกฝงเด็กและเยาวชนในทุกระดับนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนหลักใจหรือหลักคิด หลักการทํางานและหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนกระทั่งมีอุปนิสัย “ อยูอยาง
พอเพียง ” เพื่อใหสามารถรักษาสมดุลในการดําเนินชีวิต และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไดอยางมีสติ
ตลอดจน ใชปญญาความรูในทางที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ดวยความสําคัญดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง กําหนดเปนยุทธศาสตร ให
เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษาทุก เขต เปน กลไกลหลักในการ
ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาในสัง กัด ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาใหเปนสถานศึกษาพอเพียง ครบ ๑๐๐% ใน ป ๒๕๖๐
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง ได ดํ า เนิ น การตามนโยบายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จึง ไดจัดทําโครงการการพัฒนาและขับ เคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาโดยดําเนินการประเมินสถานศึกษากลุมเปาหมายที่มีความพรอมรับการประเมินตามเกณฑการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ใหผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวง
ศึกษาธิการ ทุกโรงเรียน
๒. เพื่อประเมินสถานศึกษากลุมเปาหมาย ตามเกณฑ การประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. เพื่อพัฒนาผูบริหาร สถานศึกษาที่แตงตั้งใหมและผูบริหารในสถานศึกษาทีจ่ ะประเมินในป ๒๕๖๐ เรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและปราชญพระราชา
๔. เพื่อประเมินโรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียงของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๔๘ โรงเรียน
๒. สถานศึกษาผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง จํานวน ๓๐ โรงเรียน
๓. มีสถานศึกษาตนแบบของเขตพื้นการศึกษาอางทอง จํานวน ๖ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.อางทอง ทุกโรงเรียน ผานการประเมิน ตามเกณฑสถานศึกษาพอเพียง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. อบรมสัมมนาการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงใหโรงเรียน ๔๘ โรงเรียน
๒. ประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียง จํานวน ๓๐ โรงเรียน

ระยะเวลา
ก.พ.-มี.ค.๖๐
มิ.ย.-ก.ค.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน กุมภาพันธ ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ 6. งบประมาณ
จํานวน ๑๗๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมสัมมนาการขับเคลื่อน
๑๕,๕๐๐
สถานศึกษาพอเพียง
- คาอาหารกลางวัน (๖๕ คน x ๑๐๐ บาท
x ๑ มื้อ)
๖,๕๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๖๕ คน
x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ)
๓,๙๐๐
- คาถายเอกสาร (๕๐ เลม x ๓๐ บาท)
๑,๕๐๐
- คาวิทยากร (๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท)
๓,๖๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียง ๑๕๙,๐๐๐
จํานวน ๓๐ โรงเรียน
- คาการดําเนินงานจัดสถานที่ (๓๐ โรงเรียน
x ๔,๕๐๐ บาท)
๑๓๕,๐๐๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ คาพาหนะ
(กรรมการ ชดเชยน้ํามัน)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๗๔,๕๐๐

๓,๖๐๐

๒๔,๐๐๐
๑๗๐,๙๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
สถานศึกษากลุมเปาหมาย ผานการประเมินตามเกณฑ
สถานศึกษาพอเพียง

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษากลุมเปาหมาย มีความพรอมในการรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง

รอยละ ๑๐๐.

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษากลุมเปาหมายทุกโรงเรียนมีความพรอมในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
๒. สถานศึก ษากลุม เปาหมาย ๓๐ โรงเรียน ผ านการประเมินตามเกณฑส ถานศึก ษาพอเพียงของ
กระทรวง ศึกษาธิการ และสามารถเปนแหลงเรียนรูได

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การจัดกิจกรรมนอมเกลาถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ, นางมานพ มณีโชติ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศสํานักพระราชวังแจงวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบ
ดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒
น. ณ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช สิ ริ พ ระชนมพรรษาป ที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบั ติ ไ ด ๗๐ ป ประกอบกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหสถานที่ราชการ สถานศึกษา จัดโตะหมูบูชาถวายอาลัย และประดับพระบรม
ฉายาลักษณใหประดับผาระบายใชผาสีดําอยูดานบนและสีขาวอยูดานลาง เพื่อใหขาราชการและประชาชนได
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใหลดธงครึ่งเสาและใหขาราชการแตงกายไวทุกขเปนเวลา ๑ ป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทยและกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกาํ หนดจัดกิจกรรมถวาย
อาลัยแดพระองคทานใหสมพระเกียรติตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อใหขาราชการ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนไดรวมลงนามไวอาลัย
๓. เพือ่ รวมใจประชาชนทุกหมูเ หลาไดพรอมใจกันแสดงความอาลัยแดพระองคทานพรอมกันทั่วทั้ง
ประเทศ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ได
รวมถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. จัดผูกผาระบายสีดํา ขาว ที่อาคารสํานักงาน ใหมีความสวยงามและเหมาะสมพระเกียรติ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงาน มีความรัก เทิดทูน และกตัญู แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ
๓. จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
- ลดธงครึ่งเสา
- ใหขาราชการ ลูกจาง แตงกายตามทีทางราชการกําหนด
๔. จัดโตะหมูบูชา ลงนามถวายอาลัย
๕. จัดผูกผาระบายดําขาวที่อาคารสํานักงานฯ ใหสวยงามสมพระเกียรติ
๖. จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
๗. รวมพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม ๕ ครั้ง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๘. จัดทําริบบิ้นสีดําไวทุกข
๙. จัดกิจกรรม “แตงประทีป ลอยกระทงสาย ถวายอาลัยองคราชัน”
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๐. จัดกิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี
๑๑. ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบําเพ็ญ
กุศลสัตมวาร (๑๐๐ วัน) และกิจกรรมสําคัญอื่น ๆ
๑๒. การไปรวมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรม
โกศ พระบรมมหาราชวัง ที่กรุงเทพฯ

ระยะเวลา
ต.ค.๕๙
ต.ค.๕๙
ต.ค.๕๙

หมายเหตุ

ต.ค.๕๙
ต.ค.๕๙
ต.ค.๕๙
ต.ค.-พ.ย.๕๙
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
พ.ย.๕๙
ธ.ค.๕๙
ม.ค.๖๐
ธ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๘๒,๐๙๕ บาท (แปดหมื่นสองพันเกาสิบหาบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดโตะหมูบูชาลงนามถวายอาลัย
- คาพานพุมดอกไมสด

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๓๕,๓๗๕
๓,๕๐๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาผาผูกระบายพระบรมฉายาลักษณ
และโตะลงนามถวายอาลัย
๒๔,๖๐๐
- คาเครื่องทองนอย
๓,๐๐๐
- คาสมุดลงนามถวายอาลัย
๒๗๕
- จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
(ผากํามะหยี่ พระบรมฉายาลักษณ)
๒,๐๐๐
- ไมแปทํากรอบ ลวด ตะปู
๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ รวมพิธีบําเพ็ญกุศลเพือ่ ถวายเปน
๑๐,๐๐๐
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชรวม ๕ ครั้ง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ จัดทําริบบิ้นสีดําไวทุกข
๔,๖๒๕
- ริบบิ้นสีดํา และเข็มกลัด
๔,๖๒๕
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรม “แตงประทีป ลอยกระทงสาย
๓,๐๐๐
ถวายอาลัยองคราชัน” ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี
๑,๐๙๕
๑,๐๙๕
กิจกรรมที่ ๖ ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ เพือ่ ถวาย ๒๐,๐๐๐
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเจพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในพิธีบําเพ็ญกุศลศตมวาร
(๑๐๐ วัน) และกิจกรรมสําคัญอื่น ๆ
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๗ การไปรวมถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
๘,๐๐๐
พระเจาอยูห ัวในพระบรมโกศ พระบรมมหาราชวัง
ที่กรุงเทพฯ
๘,๐๐๐
๘๒,๐๙๕
๓๘,๐๐๐
๔๔,๐๙๕
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๗๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
สพป.อางทอง จัดกิจกรรมถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยางนอย ๗ กิจกรรม

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
บุคลากรใน สพป.อางทองทุกคน ไดรวมใจถวายอาลัย
โดยพรอมเพรียงกัน

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความรัก ความสามัคคี และรวมกันปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจเพื่อถวายใหพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางมานพ มณีโชติ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และสืบทอดดานศิลปวัฒนธรรม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงไดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเปนการสืบทอดอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อความเปนสิริมงคล สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ในงานประเพณีวันสงกรานต
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบทอดตอไป
๒. เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณคาและสาระที่ สําคัญของ
ประเพณี และการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย
๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดประชุมบุคลากร สพป.อางทอง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสงกรานต
๒. จัดพิธีทําบุญ ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูใหญ โดยมีผูเ ขารวม
ประชุม จํานวน ๘๔ คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
คุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณี และการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประสานงานและเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ประชาสัมพันธโครงการ
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
๒. จัดประชุมบุคลากรใน สพป.อางทอง
๓. จัดถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆสรงน้ําพระ
๔. รดน้ําขอพรผูใหญ

ระยะเวลา
เม.ย.๖๐

หมายเหตุ

เม.ย.๖๐
เม.ย.๖๐
เม.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๕,๔๔๐ บาท (หนึง่ หมื่นหาพันสี่รอ ยสีส่ ิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมบุคลากรใน สพป.อางทอง
จํานวน ๘๔ คน
- คาอาหารวางผูเขารวมประชุม จํานวน
๘๔ คน มื้อละ ๓๐ บาท รวม ๒ มื้อ
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม
จํานวน ๘๔ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธีทําบุญถวายพระภิกษุสงฆ
กิจกรรมที่ ๓ รดน้ําขอพรผูใหญ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๓,๔๔๐
๕,๐๔๐
๘,๔๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๑๕,๔๔๐

-

๑๕,๔๔๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

-

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
สพป.อางทอง จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
เชิงคุณภาพ
บุคลากรใน สพป.อางทองทุกคน อนุรักษและสืบทอด
ประเพณีวันสงกรานตใหสบื ทอดคงอยูตลอดไป

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสวนรวมในกิจกรรมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบทอดตอไป
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
คุณคาและสาระที่สําคัญของประเพณี และการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณีอันดีงามของไทย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยไหวพระ ๙ วัด
กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ, นางสุณี บุญเลิศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานทุกระดับ โดยเฉพาะการสงเสริม
บุคลากรในองคกรใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ สามารถอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และจะเปนแบบอยางแกหนวยงานในสังกัด และหนวยงานอื่น ตลอดจนเปนการสงเสริมการสรางความปรองดอง
สมานฉันท การสรางความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะตองรวมกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพือ่ สงเสริมใหบุคลากรไดพฒ
ั นาจิตใจ และยึดมั่นในความดี ตลอดจนรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของ
ไทย
๒. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดรวมกันไหวพระ ทําบุญวัดตาง ๆ
ตามโอกาสที่สมควร
๓. เพื่อสง เสริม ใหบุคลากรจากทุกระดับ นําหลัก ธรรม (ศีล ๕) ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและเปน
ตนแบบแกครูที่จะนําไปพัฒนานักเรียน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม ตอไป
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากร อยางนอยรอยละ ๑๐๐ ไปรวมทําบุญไหวพระ ๙ วัด เพื่อเปนสิริมงคลในการดํารงชีวิต
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรในสังกัด จะประพฤติ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา
และสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
๒. บุคลากรสามารถนําหลักศีล ๕ ไปรวมขับเคลื่อนการสรางความปรองดอง สมานฉันท สรางความ
รักชาติ ศาสน กษัตริย และสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ไดอยางมีคุณภาพ
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ที่
กิจกรรมหลัก
1. บุคลากร สพป.อางทองไดรวมกันทําบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด
พระภิกษุสงฆ
๒. บุคลากร สพป.อางทอง ไปไหวพระ ๙ วัด และทําบุญเปนสิริมงคลแก
ตนเอง

ระยะเวลา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ 6. งบประมาณ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ถวายเทียนจํานําพรรษา เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา
จํานวน ๙ วัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้ออาหารถวายภัตตาหารเพล
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๕,๑๒๐
๑๕,๑๒๐
๑๔,๘๘๐
๓๐,๐๐๐

-

๑๔,๘๘๐
๑๔,๘๘๐

๑๕,๑๒๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากร สพป.อางทอง ไดไปรวมทําบุญไหวพระ ๙ วัด

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพป.อางทอง จะประพฤติ ปฏิบัติตน ไดถูกตอง
เหมาะสม ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา และสามารถนํามา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดนําอาหารคาว หวาน ไปถวาย ณ วัดอางทอง
วรวิหาร อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อยางตอเนื่อง
๒. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไปไหวพระ ๙ วัด เพื่อเปน
สิริมงคล และเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
๓. ขาราชการและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดทําบุญรวมกันในวันพระ
และนําขอคิดในการฟงธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
กุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาผูเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย ๓-๕ ป ทุกคน ใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา โดย
กําหนดหลักการ คุณภาพ ขอบขายของการจัดการเรียนรูและกลไกที่จะกํากับดูแลสงเสริม อยางใกลชิด สงเสริมบทบาท
ของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ใหมีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล เพื่อให
การจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไดจดั สรร
งบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาอางทอง ดําเนินการพัฒนาการศึก ษาตามจุดเนนที่ ๖
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนใหสามารถดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และขับ เคลื่อนนโยบายสูก ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เนนการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน และให มีก ารการใช
ทรัพยากรรวมกัน
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง ตระหนัก ถึง ความสําคัญ ตามยุท ธศาสตรของ
กระทรวง ศึก ษาธิก ารในการพัฒ นาผูเ รียนระดับ ปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สัง คมละ
สติปญ ญาที่ส มดุล เหมาะสมกับสั งคม วัย และเรี ยนรูอยางมีความสุ ข จึง ไดจัดทําโครงการ การพัฒนาการจั ด
ประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและครู
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมผูบ ริหารโรงเรียน และครูปฐมวัย ใหมีกาวหนาในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
๒. เพื่อสงเสริมใหครูแกนนําพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเปน
แหลงศึกษาดูงานได
๓. เพื่อขยายโรงเรียนเครือขายตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคล
บาท
๔. เพื่อสงเสริมพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัย ใหมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ เรื่อง “การเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕. เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. เพื่อสงเสริมโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่ทางการศึกษาและโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบและ
เครือขาย มีความเขมแข็งทางวิชาการและสามารถเปนแหลงศึกษาคนควาทางวิชาการได
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยทุกโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๒. ครูแกนนําพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการปฐมวัย จํานวน ๓ คน
๓. โรงเรียนตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคลบาทจํานวน ๑ โรงเรียน
และเครือขายตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคลบาท จํานวน ๑ โรงเรียน
๔. พอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนมีความตระหนัก มีความรู สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เรือ่ ง
“การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
๕. นัก เรียนปฐมวัยทุก คนไดรับ การประเมินพัฒ นาการดานรางกาย อารมณ จิ ตใจ สัง คม และ
สติปญญา สมวัยเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบ ริหารสถานศึก ษาทุก โรงเรียน มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญ ของการจัดการศึก ษา
ปฐมวัย
๒. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยตามตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๓. ครูปฐมวัย มีความรูความเขาใจ สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๔๖
๔. พอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนัก มีความรู และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง
เหมาะสมตามวัย เรื่อง “การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ครูแกนนําประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ
๒. คัดเลือกโรงเรียนเครือขายตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนา
สมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคลบาทรุน ๑
๓. โรงเรียนตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) ป
๒๕๕๙ ตอยอดวิชาการ
๔. โรงเรียนเครือขายสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) : เลนตาม
รอยยุคลบาทรุน ๑ ไปนครสวรรค

ระยะเวลา
ก.พ.-ก.ย.๖๐
ก.พ.-ก.ย.๖๐
ก.พ.-ก.ย.๖๐
ก.พ.-ก.ย.๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

ที่ กิจกรรมหลัก
๕. พัฒนาพอแม ผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เรื่อง “การเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
๖. การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๗. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ก.พ.-ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

มี.ค.-พ.ค.๖๐
ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัด
6. งบประมาณ
จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่๑ พัฒนาการจัดประสบการณการเรียน ๑๕๖,๕๐๐
การสอนปฐมวัย
- คาพาหนะใหครูแกนนําประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ
๑,๒๐๐
- คาพาหนะใหครูแกนนํา ๓ คน ประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ
๓,๖๐๐
- คัดเลือกโรงเรียนเครือขายสนามเด็กเลน
ตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL):เลนตามรอยยุคลบาท
รุน ๑
๕๒,๐๐๐
- โรงเรียนตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการ
พัฒนาสมอง(BBL): เลนตามรอยยุคลบาทป ๒๕๕๙
ตอยอดวิชาการ (ร.ร.วัดมะขาม)
๑๐,๐๐๐
- คาพาหนะใหโรงเรียนเครือขายตนแบบ
สนามเด็กเลน รุน ๑ ไป สพป.นครสวรรค เขต ๑
๑,๕๐๐
- จัดสรรใหศูนยพัฒนาพอแม ผูปกครองใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
เรื่อง“การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
อําเภอเมืองอางทอง
๑๓,๕๐๐
อําเภอไชโย
๘,๗๐๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
อําเภอปาโมก
๖,๖๐๐
อําเภอโพธิ์ทอง
๑๙,๘๐๐
อําเภอวิเศษชัยชาญ
๒๑,๐๐๐
อําเภอสามโก
๖,๖๐๐
อําเภอแสวงหา
๑๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตร ๗๓,๕๐๐
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการและ
คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน ๗๕ คน ๆ ละ
๑๐๐ บาท
๗,๕๐๐
- คาอาหารอาหารวางคณะกรรมการและ
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๗๕ คน ๒ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท
๔,๕๐๐
- คาถายเอกสาร (คูมือประเมินพัฒนาการ
เพื่อแจกใหคณะกรรมการจํานวน ๑๙๕ เลม)
๘,๗๙๙
- คาวัสดุ
๓๑,๑๐๑
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ
๒๑,๖๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๒๑,๖๐๐ ๑๑๖,๕๐๐ ๙๑,๙๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่สนับสนุนดําเนินงานจากสวนกลางลาชาทําใหเบิกจายเงินไมทันตอการดําเนินงาน บางกิจกรรม
ที่ตองดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนงบประมาณใหทันในการดําเนินงาน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยทุกโรงเรียน มีความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด
๒. ครูแกนนําพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการปฐมวัย จํานวน

คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐

๓. โรงเรียนตนแบบสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง
(BBL) : เลนตามรอยยุคลบาท จํานวน ๑ โรงเรียน และเครือขายตนแบบ
สนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยยุคลบาท
จํานวน ๑ โรงเรียน
๔. พอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนมีความตระหนัก มีความรู
สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เรื่อง “การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย”
๕. นักเรียนปฐมวัยทุกคนไดรบั การประเมินพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สมวัยเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา

รอยละ ๑๐๐

๓ คน

เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน มีความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. นักเรียนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการสมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๓. ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจ สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๔. พอ แม ผูปกครองเด็กปฐมวัย มีความตระหนัก มีความรู
และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง เหมาะสมตามวัย
เรื่อง “การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย
และเรียนรูอยางมีความสุข
๒. บุคลากรปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน มีความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกตอง และ
สามารถนําสูการปฏิบัตใิ นสถานศึกษาไดอยางสมบูรณ
๓. พอแม ผูปกครองมีความรู ความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูเรื่อง “การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย”
๔. โรงเรีย นที่เ ป ดสอนระดับ การศึ ก ษาปฐมวัย มีคุณภาพในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ตามหลัก สูต ร
การศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศ สัง คมตองการทรัพยากรมนุษยที่มี
ความรูค วามสามารถภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษจัดเปนสื่อสําคัญ
นําไปสู ความกาวหนาทางวิชาการประกอบกับ การเตรียมความพรอมของบุคคลกรใหมีความพรอมในการใช
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร จึงเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพนักเรียนที่
เปนเปาหมายหลักสําคัญที่สุด หากบุคลากรไดรับการพัฒนาใหพรอมทุกดานก็จะทําใหการพัฒนาองคกรเปนไปดวยดี
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใหการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีเทคนิค มี
การเขียนแผนและออกแบบกิจกรรมใหเกิดตอการเรียนรู จึงจําเปนจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพื่อการนํา
ความรูและประสบการณที่ไดมารวบรวม ในการพัฒนาองคกรใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริม สนับสนุน ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อนําเทคนิค และหลักการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สงเสริมหองเรียนคุณภาพ และเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
๒. เพื่อรวบรวมเทคนิคและวิธีการของครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนนวัตกรรมที่หลากหลาย
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษใชกิจกรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษมาจัดการเรียนรูและสรางบรรยากาศการเรียนรู
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนํานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมาและสามารถเผยแพร
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. สรุปและรายงานผลของครูผูสอนภาษาอังกฤษหลังจากอบรมแลว

ระยะเวลา
มี.ค.๖๐
เม.ย.-ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มีนาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัด
6. งบประมาณ
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สีห่ มื่นบาทถวน) ใชงบประมาณจาก สพฐ.
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรม จัดอบรมครูผสู อนภาษาอังกฤษและศึกษา
ดูงาน
- คาจัดทําเลมรวมรวบผลงานของครูผสู อน
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๐๐ เลมๆ ละ ๒๐๐ บาท
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลางลาชา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนงบประมาณใหทันในการดําเนินงานตนปงบประมาณ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ครูผสู อนภาษาอังกฤษใชกิจกรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มาจัดการเรียนรูและสรางบรรยากาศการเรียนรู ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

-

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนํานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมา
และสามารถเผยแพร

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูสอนภาษาอังกฤษทุกคนมีเทคนิคและวิธีการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถเผยแพรได
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเอกสารที่รวบรวมผลงานของครูผสู อนภาษาอังกฤษ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ “สนับสนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภ
ของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๘๔ พรรษา”
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๑๐
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
วินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุงเนนใหเยาวชนยึดถือปฏิบัติตามกฎ คําปฏิญาณ และ
อุดมการณของลูกเสือ เปนการพัฒนาเยาวชนใหรูจักชวยเหลือตนเอง รอบรูใฝหาประสบการณใหมๆ เสริมสราง
ศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจ พัฒนาสูความเปนเลิศ อันเปนรากฐานอันมั่นคง สามารถรองรับความเจริญงอกงาม
ทางวิชาการ และเกื้อกูลสงเสริมใหแตละคนสามารถใชวิทยาการสรางสรรคประโยชนตาง ๆ เพื่อตนเองและสวนรวมได
อยางครบถวน โดยกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายในการ
ฟนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อใหการพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค
อันจะสงผลตอความเจริญอยางยั่งยืนของประเทศชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ในฐานะ
หนวยงานกํากับดูแล และสงเสริมกิจการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสงเสริมใหลูกเสือไดอยูคายพักแรมประกอบกิจกรรมรวมกัน นํามาซึ่งความสามัคคีเสริมสรางความมีระเบียบ
วินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข จึงกําหนดจัดโครงการสงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ “สนับสนุนการ
รวมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภของคณะลูกเสือ
แหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัม ภของคณะลูก เสือ
แหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. เพื่อสงเสริมใหลูกเสือไดอยูคายพักแรมประกอบกิจกรรมรวมกัน นํามาซึ่งความสามัคคีเสริมสรางความ
มีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ และผูบังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด จํานวน ๑๕๐ คน เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาส
ฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
เชิงคุณภาพ
ลูก เสือสามัญ รุน ใหญ และผูบัง คับ บัญ ชา ไดอยูคายพัก แรมประกอบกิจ กรรมรวมกัน นํา มาซึ่ง
ความสามัคคีเสริมสรางความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ “สนับสนุนการรวมงาน
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องคอุปถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา”

ระยะเวลา
มี.ค.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. งบประมาณ
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นสองพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรม สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ
๑๒,๐๐๐
“สนับสนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องคอุปถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาส
ฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”
- สนับสนุนคาจางเหมารถยนต นําลูกเสือ
รวมงานชุมนุมฯ
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
-

รอยละ -

เชิงคุณภาพ
ลูกเสือสามัญรุนใหญที่รวมงานชุมนุมฯ สามารถอยูคายพักแรม
และประกอบกิจกรรมรวมกัน นํามาซึ่งความสามัคคีเสริมสรางความ
มีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่รวมงานชุมนุมฯ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได
๒. ลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่รวมงานชุมนุมฯ สามารถอยูคายพักแรมและประกอบกิจกรรมรวมกันนํามาซึ่ง
ความสามัคคีเสริมสรางความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่ ๒
การผลิตและพัฒนาครู

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การพัฒนาศึกษานิเทศก
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
นางสุรางค เทียนดี
มกราคม – กันยายน 2560

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒
( ) ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓
( ) นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยคํานึงวาครู คือทรัพยากร
บุคคลและปจจัยที่สําคัญที่สุด ดังนั้น จึงกําหนดเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ชุดโครงการที่ ๑
พัฒนาระบบนิเทศ พัฒนาศึกษานิเทศก
การพัฒนาศึกษานิเทศก ใหสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศึกษานิเทศกในสมรรถนะ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ สื่อ เครื่องมือนิเทศ และ
กลไกสนับสนุนการนิเทศ ที่จะกอใหเกิดผลตอการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและระบบการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักและเห็นความสําคัญจําเปนดังกลาวเพื่อดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีความรูความสามารถในการนําระบบนิเทศแนวใหมไปใช
๒. เพื่อใชกระบวนการวิจัย และพัฒนาในการพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศที่สงผลตอการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อสรางเครือขายรวมวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัย
๔. เพื่อพัฒนาระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหมที่เนนคุณภาพ
การปฏิบัติงานและผลงานจากการปฏิบัติจริง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ประชุมปฏิบัติการ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน
๑๕ คน เดือนละ ๑ ครั้ง จํานวน ๘ ครั้ง
2. พัฒนาศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑ ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๙๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูเกี่ยวของ จํานวน ๑๕ คน มีการพัฒนา
ระบบและรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยละพัฒนาที่สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. กิจกรรมที่ ๑ ประชุม ปฏิบัตกิ าร สํานักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เดือนละ ๑ ครัง้
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
จํานวน ๘ ครัง้
ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศึกษาประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓–๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๗๗,๓๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามรอยสีส่ ิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมศึกษานิเทศก และผูเกี่ยวของ
๑. ครั้งที่ ๑
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๒. ครั้งที่ ๒

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๒๐,๖๔๐
๒,๔๐๐
๑๘๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๓. ครั้งที่ ๓
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๔. ครั้งที่ ๔
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๕. ครั้งที่ ๕
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๖. ครั้งที่ ๖
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๗. ครั้งที่ ๗
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
๘. ครั้งที่ ๘
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๑๖๐ บาท
- คาเอกสาร ๑๒ เลมๆละ ๑๕ บาท
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศึกษาประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
โครงการชัง่ หัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ผูเขารวมประชุม
๑๕ คน
- คาอาหารเชา มื้อละ ๑๕๐ บาท ๑ มื้อ
- คาอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๕๐ บาท ๒ มื้อ
- คาอาหารเย็น มื้อละ ๓๐๐ บาท ๒ มื้อ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๒,๔๐๐
๑๘๐
๒,๔๐๐
๑๘๐
๒,๔๐๐
๑๘๐
๒,๔๐๐
๑๘๐
๒,๔๐๐
๑๘๐
๒,๔๐๐
๑๘๐
๒,๔๐๐
๑๘๐
๕๖,๗๐๐
๒,๒๕๐
๔,๕๐๐
๙,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาอาหารวาง คนละ ๕๐ บาท ๔ มื้อ
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน
- คาจางเหมาะพาหนะเดินทาง ๑ คัน
- คาจัดทําเอกสาร ๑๕ เลมๆละ ๕๐ บาท
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๓,๐๐๐
๗,๒๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๕๐
๗๗,๓๔๐
๗,๒๐๐
๖๗,๙๕๐
๒,๑๙๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก ไมเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด ทําใหการใชจายเงินงบประมาณไมคุมคา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดําเนินกิจกรรมกิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก ใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จํานวน ๑๑ คน และผูเกี่ยวของ นิเทศ กํากับติดตามการ
ดําเนินงานโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๘ ครั้ง
๒. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จํานวน ๑๑ คน และผูเกี่ยวของ ไปพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน
โครงการชั่งหัวมัน
เชิงคุณภาพ
๑. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จํานวน ๑๑ คน และผูเกี่ยวของ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
และกระบวนการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน
๒. ผูบริหารโรงเรียน ครู ที่ไดรับการนิเทศ สามารถจัดการเรียนรู
ใหนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูไดอยางเหมาะสม

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๑ คน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
และกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคลองกับครู และผูบริหารสถานศึกษา
๒. ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ไดรับการนิเทศ สามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE ONLINE

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมบริหารงานบุคคล สพป.อางทอง
นางนพวรรณ ดนตรี นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
มกราคม - กันยายน 2560

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓
๑. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต
และพัฒนาครู กําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวย
ระบบ TEPE ONLINE พัฒนาครูตามความตองการและสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและสถานศึกษาดวยกระบวนการ
Coaching & Mentoring On The Job Training โดยความรวมมือระหวางวิทยากรพี่เลี้ยงผูเชี่ยวชาญจากสถาบันอุด
ศึกษาและศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนากลุมเขารับการพัฒนาที่เปน Best Practice ให
ไดรับวิทยฐานะสูงขึ้นและนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปน Best Practice ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นอยางตอเนื่อง
เพื่อการสนองตอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจึงจัดทําโครงการ
พัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษาโดยยึดภารกิ จ และพื้นที่ป ฏิบัติง านเปนฐานดวยระบบ TEPE
ONLINE ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ ความรู ความเขาในการพัฒ นา โดยยึดถือ
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE ONLINE
๒. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับวิทยฐานะสูงขึ้นและนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
๓. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE ONLINE
เชิงคุณภาพ
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจจาการพัฒนาดวยระบบ TEPE ONLINE
และพัฒนาไดตามความตองการสอดคลองกับบริบทของผูเรียนเรียนและสถานศึกษา
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๑. กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ ม.ค.๖๐ - ก.ย.๖๐
TEPE ONLINE
๒. กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการพัฒนาครูตามความตองการโดย
ม.ค.๖๐ - ก.ย.๖๐
สถาบันอุดมศึกษาเปนเครือขายในการพัฒนา
๑) สรรหาสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมในการพัฒนาครุตาม
รูปแบบทีก่ ําหนด
๒) สํานักเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกครูและโรงเรียนกลุมเปาหมาย
การพัฒนาที่สมัครเขารับการพัฒนา
๓) คณาจารยผเู ชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาผูเ ชี่ยวชาญจาก
สถาบัน อุดมศึกษารวมมือกับศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของผูเ รียน
และสถานศึกษา
๔) พัฒนาครูตามความตองการสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและ
สถานศึกษา ดวยกระบวนการ Coaching & Mentoring On The Job
Training โดยความรวมมือ ระหวางวิทยากรพี่เลี้ยงผูเ ชี่ยวชาญ จาก
สถาบัน อุดมศึกษาและศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๕) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขยายผลการพัฒนาไปยังโรงเรียน
อื่นในสังกัด
๖) พัฒนากลุมเขารับการพัฒนาทีเ่ ปน Best Practice ใหไดรับ
วิทยฐานะสูงขึ้นและนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูทเี่ ปน Best Practice
ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นอยางตอเนือ่ ง
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สถานที่ดําเนินการ ๖. งบประมาณ
จํานวน ๕๗,๘๐๐ บาท (หาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ
๘,๐๐๐
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 50 คน 2 มื้อ
มื้อละ 30 บาท
๓,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน 50 คน 1 มื้อๆละ 100 บาท
๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔๙,๘๐๐
- คาเครือ่ งดืม่ และอาหารวาง ๑๖๐ คน 2 มือ้
๙,๖๐๐
มื้อละ 30 บาท
- คาอาหารกลางวัน ๑๖๐ คน 1 มื้อๆละ
๑๖,๐๐๐
100 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆละ
๗,๒๐๐
1,200 บาท
- คาปายประชาสัมพันธ
๑,๐๐๐
- คาเอกสารและอุปกรณฯ
๑๖,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๕๗,๘๐๐
๗,๒๐๐
๓๓,๖๐๐ ๑๗,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมใหความสําคัญในการพัฒนาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE ONLINE
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สูงอายุจะไมคอยมีความรูความชํานาญในดานคอมพิวเตอร
๓. ปญหาในการติดตอประสานงานกับวิทยากร เนื่องจากเวลาวางไมตรงกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ประชุ ม ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเห็ น คุ ณ ค า และ
ความสําคัญของการพัฒนา ดวยระบบ TEPE ONLINE
๒. จัดทําคูมือการพัฒนา ระบบ TEPE ONLINE
๓. ติดตอประสานงานกับวิทยากรไวลวงหนา หรือเชิญวิทยากรที่เปนทีมงานเดียวกัน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับ
การพัฒนาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิ านเปนฐานดวยระบบ

รอยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูมีความรู ความเขาใจในการเสนอขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะ

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูเขารับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองบริบทของสถานศึกษาและผูเรียน
๒. นักเรียนที่เรียนกับครูผูเขารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผูบ ริหารสถานศึกษา
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิทรา อุนทรัพย และเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2560 ไดกําหนดภารกิจที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเรงดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคือ การพัฒนา
บุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงาน จัดระบบประกันคุณภาพครูผูสอน รวมถึงการแกปญหาความขาดแคลนอัตรากําลัง
ครู และครูไมตรงวิชาเอก
เพื่อใหบรรลุตามนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานการศึกษาที่มีหนาที่ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทัง้ ทรัพยากรบุคคล
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึงไดจัดทําแผนงาน
โครงการการพัฒนาและสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยที่การดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นจะตองพัฒนาบุคลากรทุกฝาย ซึง่ ทัง้ ครูและผูบ ริหารสถานศึกษา ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวน เปนผูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอัน
ที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการการสรรหาบุคคล
เพื่อทําหนาที่ผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา นับวาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง เพราะเปนบุคคลที่มีบทบาทและเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูเพื่อใหบทเรียนนาสนใจ ทาทาย และจูงใจใหนักเรียนใฝเรียนรู
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการดูแลสงตอนักเรียนใหประสบผลสําเร็จในการเรียนตามแนวการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อดําเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความจําเปนและขาดแคลนอัตรากําลังของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
ของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหเปนผูมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ดําเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา โดยการสอบสรรหาและหรือสอบ
คัดเลือก ตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผานการสรรหา คัดเลือก เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการ
พัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาใหเยาวชนของชาติเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหนงครูผูสอน
๒. การสรรหาบุคลากรวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
๓. การสรรหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ
๔. การสรรหาพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ
๕. การสรรหานักการภารโรง
๖. การสรรหาธุรการโรงเรียน

ระยะเวลา
ม.ค.-ธ.ค.๖๐

หมายเหตุ

ม.ค.-ธ.ค.๖๐
ม.ค.-ธ.ค.๖๐
ม.ค.-ธ.ค.๖๐
ม.ค.-ธ.ค.๖๐
ม.ค.-ธ.ค.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ –สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๘๗,๘๑๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผสู อน
- คาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ ๑๕๐ ขอ
ขอละ ๕๐ บาท

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๕๕,๔๐๐
๗,๕๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๐๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ ๑๘ คน
คนละ ๓๐๐ บาท
- คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการสรรหา
จํานวน ๑๕ คนๆละ ๔๐๐ บาท เวลา ๒ วัน
- คาตอบแทนคณะกรรมการกลางประจํา
สนามสอบ และคณะกรรมการกํากับหองสอบ จํานวน
๒๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท/วัน เวลา ๑ วัน
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดสถานทีส่ อบ
จํานวน ๑๐ คนๆละ ๔๐๐ บาท/วัน เวลา ๒ วัน
- คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
และตํารวจ ๒ คนๆละ ๔๐๐ บาท/วัน เวลา ๒ วัน
- คาลวงเวลาเจาหนาทีร่ ับสมัครและตรวจ
คุณสมบัติ ๗ คนๆละ ๔๒๐ บาท/วัน เวลา ๓ วัน
- คาสถานที่
- คาวัสดุ
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร
กิจกรรมที่ ๒ การสรรหาบุคลากรวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๓ การสรรหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๔ การสรรหาพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๕ การสรรหานักการภารโรง
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๖ การสรรหาธุรการโรงเรียน
- คาวัสดุ
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๕,๔๐๐
๑๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑,๖๐๐
๘,๘๒๐
๕,๐๐๐
๖๘๐
๒,๔๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๖๐๐
๓,๖๐๐
๑๖,๘๑๐
๑๓,๘๑๐
๘๗,๘๑๐

๔๗,๓๒๐

๓,๐๐๐
๓๐,๐๙๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔,๙๐๐

- ดานงบประมาณ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษาผานการคัดเลือกและสอบแขงขันได
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ผานการคัดเลือกและสอบแขงขันได
มีศักยภาพเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหตรงตาม
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทุกระดับ

รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรทางการศึก ษา ผูผานการคัดเลือก มีศัก ยภาพในการพัฒ นาการศึกษาของชาติใหบ รรลุตาม
นโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

ประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมผี ลงานดีเดนทีป่ ระสบความสําเร็จเปนที่
ประจักษ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
นางนิทรา อุนทรัพย และเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓.
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา โดยจะตองยึดหลักการมีสวนรวม การ
กระจายอํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น ควบคูไปกับ
การเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยไดประสานกับทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรวมกันพัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียน ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความรู
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา จึงไดมีโครงการประกาศเกียรติคุณหนวยงาน ผูทํา
คุณประโยชนตอการจัดการศึกษาและผูมีผลงานดีเดน ที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกสั งกัด ที่ใหความรวมมือสงเสริม สนั บสนุ นการจัดการศึ กษา จึง ไดมี โครงการประกาศเกียรติคุ ณ
หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรดังกลาว
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคล
ภายนอก ที่เขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา โดยการมอบเกียรติบัตร รางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ
๒. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ เกี่ยวกับขาราชการและลูกจ างประจํ า
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางราชการ และมอบเกียรติบตั ร รางวัล ยกยอง
เชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่เขามา มีสวน
รวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา หรือบุคคลภายนอก ทีเ่ ขามามีสวน
รวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูเสียสละความสุขสวนตัว มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะสามารถชวยเหลือสังคม เสียสละ อุทิศเวลา กําลังกายและสติปญญา เพื่อเปนสวน
รวมในการสรางเด็กและเยาวชนของชาติ ใหมีคุณภาพที่ดีทงั้ กายและจิตใจ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. สํารวจผูเขารับการอบรมสัมมนา
๒. จัดทําเกียรติบัตรมอบใหกับผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
๓. กําหนดจัดประชุม จัดอบรมสัมมนาและประเมินบุคคล ในแตละกิจกรรม

ระยะเวลา
ม.ค.-ธ.ค.๖๐
ม.ค.-ธ.ค.๖๐
ม.ค.-ธ.ค.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ ๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๙๔,๖๒๐ บาท (สองแสนเกาหมื่นสี่พันหกรอยยีส่ บิ บาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประชุมสัมมนาขาราชการและ ๒๓๖,๑๕๐
ลูกจางประจําอาวุโส ประจําป ๒๕๖๐
- คาปายการประชุม
๘๐๐
- คาตกแตงสถานที่
๓๐,๐๐๐
- คาเชาสถานที่ (สถานที่ดําเนินการ
๒๐,๐๐๐
เชาสถานที่ของเอกชน)
- คาจัดทําหนังสือเกษียณอายุฯ ๔๕๐ เลม
๖๐,๗๕๐
เลมละ ๑๓๕ บาท
- คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ ๑๕๘ อัน
๓๑,๖๐๐
อันละ ๒๐๐ บาท
- คาอาหารวาง ๔๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ
๒๗,๐๐๐
๓๐ บาท
- คาอาหารกลางวัน ๔๕๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท
๔๕,๐๐๐
- คาดนตรี
๔,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
- คาพิธีสงฆ (อาหารปนโต ๔,๕๐๐ บาท
ปจจัย ๕,๐๐๐ บาทและเครื่องไทยธรรม ๒,๕๐๐ บาท)
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๒ การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๕๘
๑. การไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
- คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ ๖ คนๆละ ๒๔๐ บาท
- คาน้ํามันรถยนต ไป - กลับ และคาทางดวน
๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๕๘
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๑๑ คน
คนละ ๓๐ บาท
๓. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๕๘
- คาพิธีเปด – ปดงาน
- คาจัดสถานที่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเ ขารวมพิธี
๑๐๐ คนๆละ ๓๐ บาท
- คาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขาราชการและ
ลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ
๒๕๕๙
- คาอาหารกลางวัน สําหรับเจาหนาที่
คณะกรรมการ วิทยากร และผูเ ขารับการอบรม
จํานวน ๑๗๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับเจาหนาที่
วิทยากรและผูเ ขารับการอบรม จํานวน ๑๗๐ คน
คนละ ๖๐ บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑ คน
คนละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท
- คาจัดทําเอกสารประกอบการจัดอบรม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๑๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๑,๑๗๐
๑,๔๔๐
๒,๐๐๐
๓๓๐

๔๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๗,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๗,๓๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๐,๒๐๐
๓,๖๐๐
๒๙๔,๖๒๐

๕,๐๔๐

๒๖๘,๐๘๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๖,๕๐๐
๒๑,๕๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
- ดานงบประมาณ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัด
การศึกษา หรือบุคคลภายนอก ทีเ่ ขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุน
การศึกษา ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการและลูกจางประจํา
เชิงคุณภาพ
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูทําคุณประโยชนตอการจัด
การศึกษา หรือบุคคลภายนอก ทีเ่ ขามามีสวนรวมจัดและสนับสนุน
การศึกษา ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการและลูกจางประจํา

รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีความรูความเขาใจในสิทธิประโยชน
ของทางราชการ และไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในสังกัด สพป.อางทอง
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิทรา อุนทรัพย และเจาหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๒
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘.
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๒
๑. หลักการและเหตุผล
ตามองคประกอบนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคการทัง้ ทางตรงและทางออม ในฐานะของผูนําองคและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทั้งศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานขององคการและการพัฒนา
งานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจ ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบายที่กําหนด จึง
จัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อการเปนผูนําองคกรที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา
และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพทีส่ ูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาทการเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และ
การเปนขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
๒. เพื่อสงเสริมทัก ษะและสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลการทางการศึก ษาใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาในอาชีพของตนเอง
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายการบริหารจัดการในระดับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูป ระสบการณ และเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิส์ ูงสุด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม
๒. ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางประสบการณใหขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตามที่กําหนด
ไวในแตละกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติหนาที่และสนับสนุนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
ไดอยางเหมาะ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรมหลัก
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
นิเทศติดตามการดําเนินงานของกิจกรรม
สรุปผลและเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ ๖. งบประมาณ
จํานวน ๑,๕๗๒,๕๘๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอยแปดสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะผูบ ริหารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๑.๑ จัดอบรมสัมมนาผูบริหาร ๑ วัน
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๑๖๐ คน ๒ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท
- คาอาหารกลางวัน ๑๖๐ คน ๑ มื้อ
มื้อละ ๑๐๐ บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาเอกสารและอุปกรณฯ
๑.๒ ศึกษาดูงาน ๒ วัน

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๔๗๑,๐๐๐

๙,๖๐๐
๑๖,๐๐๐
๗,๒๐๐
๑,๐๐๐
๑๗,๒๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารเชา ๑๒๐ คน ๑ มื้อมื้อละ ๑๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๑๒๐ คน ๔ มื้อ
มื้อละ ๕๐ บาท
๒๔,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๑๒๐ คน ๒ มื้อ
มื้อละ ๒๕๐ บาท
๖๐,๐๐๐
- คาอาหารเย็น ๑๒๐ คน ๑ มื้อๆละ ๓๕๐ บาท
๔๒,๐๐๐
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน
๓,๐๐๐
- คาที่พัก ๑๒๐ คน ๒ คืนๆละ ๖๐๐ บาท
๑๔๔,๐๐๐
- คาจางเหมารถ ๓ คันๆละ ๔๕,0๐๐ บาท
๑๓๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผูบ ริหารการศึกษา ๒๔๓,๐๐๐
และบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อางทอง
๒.๑ จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา ๑ วัน
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๘๐ คน 2 มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท
๔,๘๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๘๐ คน 1 มื้อๆละ 100 บาท
๘,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท
๗,๒๐๐
- คาวัสดุและอุปกรณ
๒๐,๐๐๐
๒.๒ ศึกษาดูงาน ๒ วัน
- คาอาหารเชา ๘๐ คน ๑ มื้อมื้อละ ๑๐๐ บาท
๘,๐๐๐
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๘๐ คน ๔ มื้อ
มื้อละ ๕๐ บาท
๑๖,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๘๖ คน ๒ มื้อๆละ ๒๕๐ บาท
๔๐,๐๐๐
- คาอาหารเย็น ๘๐ คน ๑ มื้อๆละ ๓๕๐ บาท
๒๘,๐๐๐
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน
๓,๐๐๐
- คาที่พัก ๘๐ คน ๑ คืนๆละ ๖๐๐ บาท
๔๘,๐๐๐
- คาจางเหมารถ ๒ คันๆละ ๓๐,0๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาวินัยและคุณธรรมจริยธรรม
๑๒๑,๘๐๐
ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๓๐ คน 2 มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท
๑,๘๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๓๐ คน 1 มื้อๆละ 100 บาท
๓,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๓.๒ จัดอบรมวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ ี
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๓๒๐ คน ๒ มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท
๑๙,๒๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๓๒๐ คน ๑ มื้อ
มื้อละ ๑๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆละ
๑,๒๐๐ บาท
๗,๒๐๐
- คาสถานที่ประชุม (๑ วัน)
๑๐,๐๐๐
- คารักษาความปลอดภัย ๒ คนๆละ ๓๐๐ บาท
๖๐๐
- คาเอกสารและอุปกรณฯ
๔๕,๐๐๐
- คาปายประชาสัมพันธ
๑,๐๐๐
- คาตกแตงสถานที่
๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ การเสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากร
๑๑,๐๐๐
ทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน)
- คาจางเหมารถ ๑ คันๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
๓๕,๗๘๐
ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองคการ
๕.๑ อบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาผูป ฏิบัติ
งานธุรการโรงเรียน ๑ วัน
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๘๒ คน 2 มื้อ
มื้อละ ๓๐ บาท
๔,๙๒๐
- คาอาหารกลางวัน ๘๒ คน 1 มื้อๆละ 100 บาท
๘,๒๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๒ ชั่วโมงๆละ
๖๐๐ บาท
๒,๔๐๐
- คาจางเหมาในการจัดทําเอกสาร ๗๐ เลม
เลมละ ๔๐ บาท
๒,๘๐๐
- คาวัสดุในการจัดอบรม
๑๑,๔๔๐
๕.๒ นิเทศติดตามและประเมินผล
- คาเบี้ยเลี้ยง ๓ คนๆละ ๑๒๐ บาท ๗ วัน
๒,๕๒๐
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง ๗ วันๆละ ๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๑๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาครูบรรจุใหมในสถานศึกษาสู ๖๙๐,๐๐๐
การเปนครูมอื อาชีพในประชาคมอาเซียน
๖.๑ การอบรมพัฒนาและสัมมนากลุมอภิปรายครู
ผูชวย ๒ วัน
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ๒๐๐ คน ๔
มื้อมื้อละ ๕๐ บาท
๔๐,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน ๒๐๐ คน ๓ มื้อ
มื้อละ ๒00 บาท
๑๒๐,๐๐๐
- คาอาหารเย็น ๒๐๐ คน ๒ มื้อๆละ ๒๕0 บาท
๑๐๐,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร
๘,๐๐๐
- คาหองประชุม ๒ วัน
๒๔,๐๐๐
- คาที่พัก ๒๐๐ คน ๒ คืนๆละ ๖๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐
- คาวัสดุ
๔๔,๕๐๐
๕.๒ ศึกษาดูงาน ๒ วัน
- คาจางเหมารถ ๔ คันๆละ ๑๔,๐๐๐ บาท
๒ วัน
๑๑๒,๐๐๐
- คาของสมนาคุณศึกษาดูงาน
๑,๕๐๐
๑,๕๗๒,๕๘๐ ๓๒,๐๐๐ ๑,๔๐๒,๔๔๐ ๑๓๘,๑๔๐
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. การติดตอประสานงานกับวิทยากร เนือ่ งจากเวลาวางไมตรงกัน
๒. จํานวนผูเขาประชุมไมครบ
๓. งบประมาณทีม่ ีจํานวนจํากัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ติดตอประสานงานกับวิทยากรไวลวงหนา หรือเชิญวิทยากรที่เปนทีมงานเดียวกัน
๒. ชี้แจงทําความเขาใจกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาของ
การประชุม
๓. บริหารงบประมาณใหสามารถใชประโยชนในการอบรมสัมมนาและพัฒนาใหเกิดประโยชน
สูงสุด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขาประชุม

รอยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูมีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใช
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการทํางานที่สูงขึ้น
๒. คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่ ๓
การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมเพื่อ
เตรียมความพรอมแกสถานศึกษาทีร่ ับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นายณรงค สังขสอาด
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๓
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘.
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๔
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวดที่ ๖ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดใหมีองคกร
ภายในคือหนวยงานตนสังกัดและองคกรภายนอกคือ สมศ.เปนผูตรวจสอบคุณภาพ และตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหสถานศึกษาตองพัฒนาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาใหมีการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา ตระหนักถึง
ภารกิจดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อดําเนินการใหโรงเรียนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในสังกั ดตามมาตรฐานการศึ กษาการประกันคุ ณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเปนการส งเสริมให
สถานศึกษาในสังกัดไดตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตรงตามเจตนารมของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและกฎกระทรวงวาดวย ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เพื่อฝกปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการเขียน
รายงานรูปแบบใหม
๓. เพื่อ สื่ อสารและสร างความเข าใจเกี่ยวกั บระบบการประเมินแนวใหม เพื่ อเตรี ยมความพร อมแก
สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่รอบแรกในเขตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารสถานศึกษาในเขตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จํานวน ๑๕๒ คน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

2. ครูผูสอนที่รบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน ๑๕๒ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคนมีความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานใหม
และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบSAR ใหมได
๒. ครูผูสอนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในทุกคนมีความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานใหมและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบSAR ใหมได
๓. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเขาใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมและมีความพรอมรองรับ
การประเมินภายนอกรอบสี่
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน มี.ค.๖๐ - เม.ย.60
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙ ผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน ๑๕๒ คนและครูผูสอนทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จํานวน ๑๕๒ คน โดยแบงการอบรมเปน ๒ รุน
๒. จัดจางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน ๒ เลม/ชุด จํานวน ๓๐๐ ชุด
มี.ค.60

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน 1๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ ๑๐๐,๐๐๐
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน ๑๕๒ คน และครูผสู อน
ที่รบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จํานวน ๑๕๒ คน แบงเปน ๒ รุนๆละ ๑ วัน รวม ๓๐๔ คน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับการอบรม
ทั้ง ๒ รุน จํานวน ๓๐๔ คนๆละ ๑ มือ้ ๆละ ๑๐๐ บาท
เปนเงิน (๓๐๔x๑๐๐x๑=๓๐,๔๐๐)
๓๐,๔๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ สําหรับผูเขารับ
การอบรม จํานวน ๓๐๔ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท
เปนเงิน (๓๐๔x๓๐x๒=๑๘,๒๔๐)
๑๘,๒๔๐
- คาอาหารกลางวันสําหรับวิทยากร
คณะกรรมการที่จัดอบรมทั้ง ๒ วันๆละ ๓๐ คน
คนละ ๑ มื้อๆละ ๓๐ บาท
เปนเงิน (๓๐x๑๐๐x๒=๖,๐๐๐)
๖,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
วิทยากร คณะกรรมการที่จัดอบรมทัง้ ๒ วันๆละ
๓๐ คน รวม ๖๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท
เปนเงิน (๖๐x๓๐x๒=๓,๖๐๐)
๓,๖๐๐
- คาจัดจางทําเอกสารประกอบการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จํานวน ๓๒๐ ชุดๆละ ๖๐ บาท
๑๙,๒๐๐
- คาวิทยากรหลักบุคลากรภายใน จํานวน
๒ วันๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน
(๖๐๐x๖x๒=๗,๒๐๐)
๗,๒๐๐
- คาวิทยากรพี่เลี้ยงประจํากลุม จํานวน ๒ คน
คนละ ๒ วันๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๒๐๐ บาท เปนเงิน
(๒๐๐x๖x๒x๒=๔,๘๐๐)
๔,๘๐๐
- คาวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของผูบริหารและครูผรู วมประชุม
๑๐,๕๖๐
รวมงบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๗๗,๔๔๐
๑๐,๕๖๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. สพฐ.ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม
๒. สพฐ. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ SAR ใหม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ตองดําเนินการตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษานี้เปนการดําเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหสถานศึกษาและเพื่อใชมาตรฐานใหมรายงานประจําป จึงตองจัดอบรม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. ตองจัดอบรมการเขียน SAR ใหมตามสพฐ.กําหนด ถาไมดําเนินการสถานศึกษาจะทํารายงานไมถกู ตอง
ตรงตามวัตถุประสงคของ สพฐ.
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ผูบริหารสถานศึกษาเขาอบรมทุกคน
๒. ครูผสู อนทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เขารวมประชุม

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
๑. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคนมีความรูความเขาใจ
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานใหมและเขียนรายงาน
การประเมินตนเองตามรูปแบบSAR ใหมได
๒. ครูผูสอนทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในทุกคน
มีความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานใหม
และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบSAR ใหมได
๓. ผูบริหารและครูผเู ขารวมประชุมเขาใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพแนวใหม

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ มีคุณภาพไดมาตรฐาน
๒. สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาใหมไดถูกตอง
๓. สถานศึกษาเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบใหมไดถูกตอง
๔. ผูบริหารและครูมีความเขาใจวิธีการประเมินแนวใหมและสามารถสรางคุณภาพสถานศึกษารองรับการ
ประเมินภายนอกรอบสี่

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การอบรมครูเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูส ะเต็มศึกษา
(STEM Education) เต็มพื้นที่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองปงบประมาณ 2560
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นายณรงค สังขสอาด

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๓
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่มุง บูรณาการศาสตรทั้ง สี่ ไดแก วิท ยาศาสตร ( Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกัน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางเยาวชนไทยใหมีความรู ทักษะ
ขบวนการ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และเจตคติที่ดี ตออาชีพ สะเต็ม(STEM) สามารถนําไปใชในการแกปญหาใน
ชีวิตจริง เตรียมพรอมเขาศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิตและเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
องคความรูและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา(STEM Education) จึงนับเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัย พบวา ประเทศที่ประชากรมีระดับพื้นฐานความรูสะเต็ม อยูใน
ระดับสูงจะสงผลใหประเทศนั้นมีความไดเปรียบทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นประเทศตางๆไดริเริ่มสงเสริมใหมี
การพัฒนา สะเต็มศึกษา เปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหสะเต็มศึกษา เปนโครงการสําคัญในดานหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูของจุดเนนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองในฐานะหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสถานศึกษาเปนหนวยงานในสังกัด ไดเล็งเห็นความสําคัญของสะเต็มศึกษาตามนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด จึงไดจัดทําโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา(STEM Education) ขึ้นใน
สถานศึกษาเพื่อเปนการสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
และเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ใหเกิดกับเยาวชนทุกคนและเปนการเชื่อมโยงกับนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตลอดไป

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่ออบรมครูเชิงปฏิบัติการครูผูสอนระดับประถมศึกษาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. เพื่ออบรมครูเชิ งปฏิ บัติก ารครูผู สอนระดับมั ธยมศึกษาตอนต นการจั ดการเรี ยนรู สะเต็ม ศึกษาใน
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เพื่ออบรมครูเชิ งปฏิ บัติก ารครูผู สอนระดับมั ธยมศึกษาตอนต นการจั ดการเรี ยนรู สะเต็ม ศึกษาใน
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ ๒ คน รวมจํานวน ๒๙๒ คน
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนละ ๓ คน รวมจํานวน ๑๑๗ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผูสอนระดับประถมศึกษารอยละ ๑๐๐ ที่ผานการพัฒนามีความรูความเขาใจการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ ๑๐๐ ที่ผานการพัฒนามีความรูความเขาใจการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. อบรมครูเชิงปฏิบัตกิ ารครูผสู อนระดับประถมศึกษาการจัดการเรียนรูส ะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
โรงเรียนละ ๒ คน รวมจํานวน ๒๙๒ คน แบงเปน ๕ รุนๆละ ประมาณ ๕๐ คน
๒. อบรมครูเชิงปฏิบัติการครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของ สพป.อางทองโรงเรียนละ ๓ คน
รวมจํานวน ๑๑๗ คน แบงเปน ๒ รุนๆละ ๖๐ คน
๓. จัดซื้อเอกสารสะเต็มศึกษาสําหรับสําหรับผูเ ขารับการอบรมทั้ง ๒ ระดับ
รวม ๘๔๐ เลม

ระยะเวลา
เม.ย.๖๐
เม.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สพป.อางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมครูเชิงปฏิบัติการครูผูสอนระดับ
๒๘๗,๔๔๐
ประถมศึกษาการจัดการเรียนรูส ะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
โรงเรียนละ ๒ คน รวมจํานวน ๒๙๒ คน แบงเปน ๕
รุนๆละ ๒ วัน
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรม ๒ มื้อ
จํานวน ๒๙๒ คนๆละ ๑๐๐ บาท เปนเงิน
๕๘,๔๐๐
(๒๙๒x๑๐๐x๒=๕๘,๔๐๐)
- คาเครื่องดื่มและอาหารวางสําหรับผูร ับการ
อบรม ๔ มื้อๆละ ๓๐ บาท จํานวน ๒๙๒ คน เปนเงิน
๓๕,๐๔๐
(๒๙๒x๓๐x๔=๓๕,๐๔๐)
- จัดซื้อหนังสือสะเต็มประกอบการอบรม
๖๐๐ เลมๆละ๑๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐
- คาวัสดุประกอบการอบรม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐
- คาอาหารกลางวันสําหรับกรรมการฝายการ
๒๐,๐๐๐
จัดอบรม จํานวน ๒๐ คนๆละ ๑๐ วันๆละ ๑ มื้อ/วัน
รวม ๑๐ มื้อ/คน ราคามื้อละ ๑๐๐ บาท เปนเงิน
(๒๐x๑๐๐x๑๐=๒๐,๐๐๐)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรรมการ
๑๒,๐๐๐
ฝายการจัดอบรม จํานวน ๒๐ คนๆละ๑๐ วันๆละ ๒
มื้อ/วัน รวม ๒๐ มื้อ/คน ราคามื้อละ ๓๐ บาท เปนเงิน
(๒๐x๓๐x๒๐=๑๒,๐๐๐)
- คาวิทยากรภายใน ๑ คน/วันๆละ ๖ ชั่วโมง
๓๖,๐๐๐
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๑๐ วัน เปนเงิน
(๖๐๐x๖x๑๐=๓๖,๐๐๐)
- คาวิทยากรพี่เลี้ยงภายใน จํานวน ๓ คน/วัน
๓๖,๐๐๐
วันละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๒๐๐ บาท จํานวน ๑๐ วัน เปนเงิน
(๒๐๐x๖x๑๐x๓=๓๖,๐๐๐)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๒๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๒ อบรมครูเชิงปฏิบัติการครูผสู อนระดับ
๑๑๒,๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนการจัดการเรียนรูส ะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง โรงเรียนละ ๓ คน รวมจํานวน
๑๑๗ คน แบงเปน ๒ รุนๆละ ๒ วัน
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรม ๒ มื้อ
จํานวน ๑๑๗ คนๆละ ๑๐๐ บาท เปนเงิน
๒๓,๔๐๐
(๑๑๗x๑๐๐x๒=๒๓,๔๐๐)
- คาเครื่องดื่มและอาหารวางสําหรับผูร ับการ
อบรม ๔ มื้อๆละ ๓๐ บาท จํานวน ๑๑๗ คน เปนเงิน
๑๔,๐๔๐
(๑๑๗x๓๐x๔=๑๔,๐๔๐)
- จัดซื้อหนังสือสะเต็มประกอบการอบรม
๒๔,๐๐๐
๒๔๐ เลมๆละ๑๐๐ บาท เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
- คาวัสดุประกอบการอบรม จํานวน ๑๗,๕๒๐ บาท
๑๗,๕๒๐
- คาอาหารกลางวันสําหรับกรรมการฝายการ
จัดอบรม จํานวน ๒๐ คนๆละ ๔ วันๆละ ๑ มื้อ/วัน
๘,๐๐๐
รวม ๔ มื้อ/คน ราคามื้อละ ๑๐๐ บาท เปนเงิน
(๒๐x๑๐๐x๔=๘,๐๐๐)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรรมการ
ฝายการจัดอบรม จํานวน ๒๐ คนๆละ๔ วันๆละ ๒
๔,๘๐๐
มื้อ/วัน รวม ๘ มื้อ/คน ราคามื้อละ ๓๐ บาท เปนเงิน
(๒๐x๓๐x๘=๔,๘๐๐)
- คาวิทยากรภายใน ๑ คน/วันๆละ ๖ ชั่วโมง
๑๔,๔๐๐
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๔ วัน เปนเงิน
(๖๐๐x๖x๔=๑๔,๔๐๐)
- คาวิทยากรพี่เลี้ยงภายใน จํานวน ๒ คน/วัน
๖,๔๐๐
วันละ ๔ ชั่วโมงๆละ๒๐๐บาท จํานวน ๔ วัน เปนเงิน
(๒๐๐x๔x๔x๒=๖,๔๐๐)
รวมงบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐
๙๒,๘๐๐ ๑๗๕,๖๘๐ ๑๓๑,๕๒๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใหการอบรมครูนั้นหายากและมีจํานวนนอยวิทยากรที่ศูนยสะเต็มที่
สพฐ.กําหนดไวในโรงเรียนสังกัด สพม.๕ นั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญไมเปนที่ประจักษในการถายทอดความรูใหกับครู
ดังนั้นจึงตองจัดหาวิทยากรจากภายนอกมาใหการอบรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
นโยบายของสํานักวิชาการและมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตองการให
การจัดอบรมครูในสาระสะเต็มศึกษานั้นตองเปนไปตามแนวทางเดียวกันโดยการรวมมือกับ สสวท. ผลิตเอกสารสะเต็ม
และขยายวิทยากรทั้งภายนอกและภายในซึ่งวิทยากรภายในนั้นมีขอจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้นจึงตองประสานหาวิยากร
จากภายนอกมาใหการอบรม
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนระดับประถมศึกษาเขารับการอบรมตามเปาหมาย
๒. ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเขารับการอบรม
ตามเปาหมาย

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
๑. ครูผูสอนระดับประถมศึกษาที่เขารับการอบรมตามเปาหมาย
โครงการไดรับความรูไดแนวทางการจัดกิจกรรมและนําไปใชจัดการ
เรียนรูใหกบั นักเรียน
๒. ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทีเ่ ขารับการอบรม
ไดรับความรูไดแนวทางการจัดกิจกรรมและนําไปใชจัดการเรียนรู

รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๕

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับการพัฒนาความรูสะเต็ม
ศึกษา
๒. ครูที่ผานการพัฒนามีความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
๓. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสะเต็มศึกษาอยางมีคุณภาพ
๔. นักเรียนเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเกิดความคิดสรางสรรคงาน
๕. ครูและนักเรียนมีความสุขจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูและไดแนวทางการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่ ๕
ICT เพื่อการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
Amss++ (Smart Area)

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
นางสมคิด ชีระภากร
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาหมาย ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนา โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาเปลี่ยนแปลงวิธีการใชในการดํารงชีวิตและวิธีการทํางานที่ทันสมัยชัดเจนในรายละเอียดเปนอยางมาก
ซึ่ง ไมอาจทํางานไดโดยใชเครื่องมือเดิม ๆ สํานัก งาน เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง จึง ไดจัดทํา
โครงการการบริหารจัดการสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส Amss++ (Smart Area) เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูการ
บริหารจัดการสมัยใหม ใชเทคโนโลยีและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อการติดตอสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสืบคนงาย เปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวางานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกระดับ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
การปฏิบัติงานในดานการติดตอสื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด ๑๔๖ โรงเรียน และกลุมภารกิจ ๘ กลุม
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และกลุม ภารกิจภายในสํานักงานฯ
สามารถปฏิบัติงานผานระบบ Amss++ (Smart Area) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทดแทนการสงออกหนังสือราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ธุรการกลุมภารกิจใน สพป.อางทอง และ
ผูปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย.60

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน ๓๕,๓๙๐ บาท (สามหมื่นหาพันสามรอยเกาสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ธุรการกลุม
ภารกิจใน สพป.อางทอง และผูป ฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารใหแกเจาหนาที่ธรุ การ
กลุมภารกิจทุกกลุมใน สพป.อางทอง จํานวน ๑๐ คน
และผูป ฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จํานวน
๑๔๖ โรงเรียน และผูปฏิบัตหิ นาที่ธรุ การโรงเรียน
เอกชน ๘ คน และคณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ คน
รวมทั้งหมด ๑๘๔ คน จํานวน ๑ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูเขารับ
การอบรม จํานวน ๑๘๔ คน ๑ วัน
(๑๘๔๖๐๑=๑๑,๐๔๐)
- คาอาหารกลางวัน ผูเ ขารับการอบรม
จํานวน ๑๘๔ คน ๑ วัน
(๑๘๔๑๐๐๑=๑๘,๔๐๐)
- คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๓๕,๓๙๐

๑๑,๐๔๐
๑๘,๔๐๐
๓๕,๓๙๐

๒๙,๔๔๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕,๙๕๐
๕,๙๕๐

๑. ขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานของระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนดไมชัดเจน
๒. การเขาถึงการดาวโหลดเอกสารทีล่ าชา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานระบบอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจนมากขึ้น
๒. ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหใชไดคลอบคุมอยางทั่วถึง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครบ
ทุกคน
เชิงคุณภาพ
การติดตอสือ่ สารระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด เปนไปอยางทั่วถึง
รวดเร็ว เปนระบบ ตรวจสอบ และสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา Amss++ (Smart Area) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองกับสถานศึกษา
เปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบ สืบคนได สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด สามารถติดตอ
สื่อสารและสงขอมูลขาวสารไดครบทุกโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายงบประมาณในการรับ – สงหนังสือราชการ รวมทั้งลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษา
กลุมนโยบายและแผน สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายนันทภพ เคหา วาที่รอยตรีจิรวัฒน นาคพนม นางสาวปราณี อยูสุข และ
นางเครือมาศ เจียรนัย

ระยะเวลาดําเนินการ

กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๓
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕
๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน โลกมีความเจริญกาวหนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี ICT องคกร
ภาครัฐและเอกชนนําเทคโนโลยี ICT มาใชในการบริหารจัดการ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีนโยบายใหนําเทคโนโลยี ICT เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งตองพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับและปรับตัวใหทนั ตอเปลีย่ นแปลงและสามารถ
นํามาใชในการปฏิบัติงานได
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญดังกลาว จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขายในสถานศึกษาขึ้น
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู
ความเขาใจ และมีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร จํานวน ๑๔๖ คน โดยจัดประชุม ๑ วัน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู
ความสามารถ และมีทักษะดานเทคโนโลยี ICT และนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. พัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ระยะเวลา
เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สพป.อางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขาย
๓๖,๐๐๐
อินเตอรเน็ตในสถานศึกษา
๑. อบรมพัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตในสถานศึกษา สังกัด สพป.อางทอง
โรงเรียนละ ๑ คน จํานวน ๑ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูเ ขารับการอบรม
จํานวน ๑๔๖ คน ๑ วัน (๑๔๖๖๐๑=๘,๗๖๐)
๘,๗๖๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วิทยากรและ
คณะทํางาน จํานวน ๑๐ คน ๑ วัน
(๑๐๖๐๑=๖๐๐)
๖๐๐
- คาอาหารกลางวัน ผูเ ขารับการอบรม
จํานวน ๑๔๖ คน ๑ วัน (๑๔๖๑๐๐๑=๑๔,๖๐๐)
๑๔,๖๐๐
- คาอาหารกลางวัน วิทยากรและคณะทํางาน
จํานวน ๑๐ คน ๑ วัน (๑๐๑๐๐๑=๑,๐๐๐)
๑,๐๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๑ วัน ๆ ละ
๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๗,๒๐๐
- คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม
๓,๘๔๐
๒. สรุป วิเคราะห รายงานผล
รวมงบประมาณ
๓๖,๐๐๐
๗,๒๐๐
๒๔,๙๖๐
๓,๘๔๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงดานระบบการจัดการ : ผูเขารวมประชุมไมไดปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง (ผูแทน)
๒. ความเสี่ยงดานคาใชจาย : งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงดานระบบการจัดการ : ระบุผูเขารวมประชุมตองปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง
๒. ความเสี่ยงดานคาใชจาย : เห็นควรจัดสรรงบประมาณตามที่ขออนุมัติ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๑๔๖ คน ไดรับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกคน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถนําความรู ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรู ความ
เขาใจและมีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.อางทอง
กลุม นโยบายและแผน สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายนันทภพ เคหา วาที่รอยตรีจิรวัฒน นาคพนม นางสาวปราณี อยูสุข
และนางเครือมาศ เจียรนัย
พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐

ระยะเวลาดําเนินการ

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕
๑. หลักการและเหตุผล
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการที่ผูบริหารและบุคลากรทาง การศึกษา
ทุกระดับ สามารถนํามาใชในการตัดสินใจ การแกปญหา อยางมีหลักการและเหตุผล รวมทั้งการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
และการติดตามประเมินผล ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดออกแบบ จัดทําระบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการบันทึก
ประมวลผล และรายงานผลข อ มู ล ด า นการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ระบบต า ง ๆ เป น ระบบที่ติ ด ตั้ ง บน Web
Application Server ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ www.bopp-obec.info จะสามารถชวยให
การทํางานของบุคลากรดานขอมูลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนองตอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหครูผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงาน เรื่อง
ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่ติดตั้งบน Web Application Server ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ www.bopp-obec.info ได
๒. เพื่อรายงานผลขอมูลดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่ติดตั้งบน
Web Application Server ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ www.bopp-obec.info
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน
และลูกจางชั่วคราว (ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน) จํานวน ๖๒ คน รวม ๒๐๘ คน โดย
จัดประชุม ๓ รุนๆ ละ ๒ วัน
๒. จัดทํารายงานผลขอมูลดานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐๐ เลม
เชิงคุณภาพ
ครูผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาและลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ธุรการ
โรงเรียนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศที่ติดตั้งบน Web Application Server ของสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ที่
www.bopp-obec.info และสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรผูร บั ผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
พ.ค.๖๐
๒. จัดทําเอกสารรายงานผลขอมูลดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ มิ.ย.-ส.ค.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑๘-๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ วันที่ ๒๒-๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สพป.อางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนหาพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรผูรับผิดชอบ ๙๕,๐๐๐
การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการใชโปรแกรมจัดทํา
ขอมูล ที่ สพฐ.พัฒนาขึ้น (DMC , EMIS , B-OBEC
และ M-OBEC) โรงเรียนละ ๒ คน ประกอบดวย
๑) ครูผูรับผิดชอบงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC/
งาน EMIS (เขารวมประชุมงานละ ๑ วัน) และ ๒) ลูกจาง
ชั่วคราว (ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครู
ใหนักเรียน)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ครูผรู ับผิดชอบ
งานขอมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC และลูกจางชั่วคราว
(ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครู
ใหนักเรียน) จํานวน ๒๐๘ คน ๑ วัน
(๒๐๘(๓๐+๓๐)๑=๑๒,๔๘๐)
๑๒,๔๘๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ครูผรู ับผิดชอบ
งาน EMIS และลูกจางชั่วคราว (ปฏิบัตหิ นาที่ธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน) จํานวน ๒๐๘ คน ๑ วัน
(๒๐๘(๓๐+๓๐)๑=๑๒,๔๘๐)
๑๒,๔๘๐
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คณะทํางาน
จํานวน ๒๕ คน ๖ วัน (จัดประชุม ๓ รุนๆละ ๒ วัน)
(๒๕(๓๐+๓๐)๖=๙,๐๐๐)
๙,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน ครูผรู ับผิดชอบงานขอมูล
นักเรียนรายบุคคล : DMC และลูกจางชั่วคราว (ปฏิบัติ
หนาที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน)
จํานวน ๒๐๘ คน ๑ วัน (๒๐๘๑๐๐๑=
๒๐,๘๐๐
๒๐,๘๐๐)
- คาอาหารกลางวัน ครูผูรบั ผิดชอบ งาน EMIS
และลูกจางชั่วคราว (ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียนตาม
โครงการคืนครูใหนักเรียน) จํานวน ๒๐๘ คน ๑ วัน
(๒๐๘๑๐๐๑=๒๐,๘๐๐)
๒๐,๘๐๐
- คาอาหารกลางวัน คณะทํางาน จํานวน ๒๕
คน ๖ วัน (จัดประชุม ๓ รุนๆละ ๒ วัน)
(๒๕๑๐๐๖=๑๕,๐๐๐)
๑๕,๐๐๐
- คาวัสดุ-อุปกรณ ในการอบรม
๔,๔๔๐
๑.๒ สรุป วิเคราะห รายงานผล
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําเอกสารรายงานผลขอมูลดาน
๑๐,๐๐๐
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐
- คาวัสดุในการจัดทําเอกสาร
๗,๕๐๐
- คาถายเอกสาร ๑๐๐ เลมๆละ ๕๐ หนา
๒,๕๐๐
รวมงบประมาณ
๑๐๕,๐๐๐
๙๓,๐๖๐ ๑๑,๙๔๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงดานระบบการจัดการ : ผูเขารวมประชุมไมไดปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง (ผูแทน)
๒. ความเสี่ยงดานคาใชจาย : งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงดานระบบการจัดการ : ระบุผูเขารวมประชุมตองปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง
๒. ความเสี่ยงดานคาใชจาย : เห็นควรจัดสรรงบประมาณตามที่ขออนุมัติ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรผูร บั ผิดชอบงานขอมูลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๒๐๘ คน ไดรับการ
พัฒนาสามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน
เชิงคุณภาพ
การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา มีความถูกตอง
ครบถวน เปนปจจุบัน สามารถสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน
ทางการศึกษาและผูรบั บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๙๘

รอยละ ๙๘

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรผูรับผิดชอบงานขอมูลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มีความรู ความเขาใจในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาไดอยางถูกตองและเปนระบบ
๒. โรงเรียนทุก แหงมีก ารจัดเก็บขอมูลตามปฏิทินที่กําหนด และมีขอมูล สารสนเทศทางการศึกษาที่
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
เปนระบบสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถใหบริการและเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูล
สารสนเทศทางการศึกษาแกผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว
๕. ขอมูลสารสนเทศและสถิติทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดทํา
คูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายเสนาะ อําไพ ศึกษานิเทศก สพป.อางทอง

ระยะเวลาดําเนินการ
๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขึ้น เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และมีทักษะดานเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาอยางตอเนื่อง ๕ ป รองรับ
นโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหมีการใช ICT ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ รองรับการจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑
สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอ างทองได ส นองนโยบายดัง กล าวโดยได จัด อบรมเชิ ง
ปฏิ บัติ ก ารพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาด วยเทคโนโลยี การศึ กษาทางไกล ผานเทคโนโลยีส ารสนเทศ (DLIT) เมื่ อ
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดจัดทําโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึก ษาทางไกลผา นเทคโนโลยีส ารสนเทศ (DLIT) : การจัดทําเว็บ ไซทดว ย Google sites สําหรับ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดดําเนินการจัดทําโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ :
การจัดทําคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๒. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จัดทําคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จํานวน ๓๐๐ เลม
สําหรับโรงเรียนในสังกัดจํานวน ๑๔๖ โรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนทุกโรงเรียนนําคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ไปใชประกอบการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทํางานเพือ่ จัดทํารางตนฉบับคูมือการนิเทศ
การดําเนินงานการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๒. กิจกรรมที่ ๒ จัดจางทําเอกสารคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๓. กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามการใชคูมือการนิเทศการดําเนินงานการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สรุป และรายงานผลการใช

ระยะเวลา
เม.ย.-พ.ค. ๖๐

หมายเหตุ

เม.ย.-พ.ค. ๖๐
มิ.ย.-ก.ย. ๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๕๗,๔๘๐ บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทํางานเพือ่ จัดทําราง
๑๗,๔๘๐
ตนฉบับคูมือการนิเทศการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประกอบดวย
คณะทํางาน ๒๐ คน เจาหนาที่ ๖ คน จํานวน ๓ วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
สําหรับคณะทํางานและเจาหนาที่ จํานวน ๒๖ คนๆละ
๑๖๐ บาท/วัน ๓ วัน (๒๖๑๖๐๓=๑๒,๔๘๐)
๑๒,๔๘๐
๑๒,๔๘๐
- คาวัสดุประกอบการจัดทํารางตนฉบับคูม ือฯ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ จัดจางพิมพเอกสารคูมอื การนิเทศ
๓๐,๐๐๐
การดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) จํานวน ๑๓๐ หนาตอเลม ปกสีส่ ี
จํานวน ๓๐๐ เลม ๆ ละ ๑๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามการใชคูมือการนิเทศ
๑๐,๐๐๐
การดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สรุป และรายงานผลการใช
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๕๗,๔๘๐
๔๗,๔๘๐ ๑๐,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. การปรับลดงบประมาณทีเ่ สนอขอ ทําใหยากตอการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพ การจัดอบรม
ลดนอยลง การดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย
๒. เงื่อนไขเวลา มีภารกิจหลายดาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ปรับกิจกรรม ปรับกลุมเปาหมาย ปรับคาวัสดุ
๒. ประชุมเตรียมการ ซักซอมความเขาใจ และกําหนดแนวทางการทํางานที่แนนอน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการจัดการเรียนรูโ ดยใช
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
โรงเรียนทุกโรงเรียนใช ICT เปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูผูสอนทุกกลุมสาระจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะเปนไปตามการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ คือมีทักษะการใช ICT เปน
เครื่องมือในการศึกษา คนควา และแสวงหาความรู

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV)

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางประทีปโชติ มากสินธุ
กุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ ระบุวา ใหการจัดการศึกษาทางไกล เปนการจัดการศึกษาลักษณะหนึ่งที่จะเสริมการบริหาร
และการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาได ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมนี โยบาย
สงเสริมสนับสนุนใหมีการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
ในโครงการการจัดการเรียนการสอนผานทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เพือ่ ใหการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน จึงจัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียน
การสอน
๒. วัตถุประสงค
๑. สงเสริมสนับสนุนการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน
๒. เพื่อนิเทศ ติดดามและประเมินผลการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการ
สอน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจํานวน ๙๕ โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดดามและประเมินผลการใชสื่อ
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
๑. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อทางไกล DLTV ในการจัดการเรียน ก.พ.–ก.ย.๖๐
การสอน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สพป.อางทอง และโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ใชสื่อทางไกล DLTV
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :

หมายเหตุ

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อ
๒๐,๐๐๐
ทางไกล DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
๑. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ
๒. ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางเครือ่ งมือนิเทศฯ
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม สําหรับกรรมการ
และเจาหนาที่ ๑๐ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท/วัน เปนเงิน
๑,๖๐๐
- คาวัสดุการจัดทํารางเครือ่ งมือ
๔๐๐
๓. สรางเครื่องมือนิเทศ ติดตามฯ
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม สําหรับกรรมการ
และเจาหนาที่ ๑๐ คน ๆ ละ ๑๖๐ บาท/วัน จํานวน
๒ วัน เปนเงิน
๓,๒๐๐
- คาวัสดุการจัดทําเครือ่ งมือ
๑,๘๐๐
๔. นิเทศ ติดตามฯ
- คาตอบแทนกรรมการนิเทศ ๑๒ คนๆ ละ
๑๒๐ บาท/วัน จํานวน ๓ วัน
๔,๓๒๐
- คาพาหนะสําหรับการนิเทศ
๓,๖๘๐
๕. สรุปรายงานผลโครงการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรรมการ
และเจาหนาที่ สรุป รายงานผลโครงการ ๑๐ คน ๆ ละ
๑๖๐ บาท/วัน จํานวน ๒ วัน เปนเงิน
๓,๒๐๐
-คาวัสดุการสรุปรายงานผล
๑,๘๐๐
รวมงบประมาณ
๒๐,๐๐๐
๔,๓๒๐
๑๑,๖๘๐
๔,๐๐๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. ครูสวนใหญยงั เนนสอนเองตามหนังสือ
๒. ครูมีภาระงานอื่นมาก ไมสามารถจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่
๓. ครูสวนใหญไมใชสื่อ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. ชี้แจงใหผูบริหารและครูเขาใจหลักการจัดการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน
อยางจริงจังและตอเนื่อง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจํานวน ๙๕ โรงเรียน ไดรับ
การนิเทศ ติดดามและประเมินผลการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนสามารถใชสอื่ ทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน ตาม
ยุทธศาสตร ๔, ๕, ๖ ของการใช DLTV
๒. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีประสิทธิภาพและใชสื่อทางไกลผานดาวเทียมไดอยางตอเนื่อง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงาน
กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสมคิด ชีระภากร
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๕
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๕
๑. หลักการและเหตุผล
ระบบเครือขายภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดถูกพัฒนาและติดตั้งใช
งานมานาน และในปจจุบันระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดแพรหลายอยางกวางขวาง ในการปฏิบัติงานตางๆ ไดถูก
ปรับเปลี่ยนเปนการใชงานในระบบโปรแกรม จึงทําใหเจาหนาที่ทุกฝายทุกกลุมงานตองทํางานบนระบบคอมพิวเตอร
การเชื่อมโยงเครือขายภายในกลุมภารกิจไดขยายความตองการการใชงานและความสะดวกของผูใชงาน และเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเชื่อมโยงของขอมูลในการปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับคํา
รับรองการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มและปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารใหกาวทันยุคสมัย
๒. เพื่อใหบุคลากรใชงานเขาถึง มีสวนรวม และรับขาวสารขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลา
๓. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชระบบ ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสํานักงาน จํานวน ๘๒ คน สามารถเชื่อมโยงเครือขาย เขาถึงขอมูลขาวสารและการปฏิบัติงาน
ไดสะดวก รวดเร็ว
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบการติดตอสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงเครือขาย
ในการปฏิบัติงานภายในสํานักงานในระบบโปรแกรมตาง ๆ ไดสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสํานักงาน
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. การติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสาย (WiFI)

ระยะเวลา
ม.ค.- ก.ย.๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๔๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๑,๔๐๐ บาท (สองหมื่นหนึง่ พันสีร่ อยบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรม การติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสาย(WiFI)
๒๑,๔๐๐
๑. วางแผนและกําหนดพื้นทีส่ ําหรับติดอุปกรณ
ปลอยสัญญาณ (access point) อุปกรณเชื่อมตอ
(Switching) สายสัญญาณ รวมถึงระบบไฟฟากําลัง
สําหรับแหลงจายไฟฟา
๒. เตรียม/ดําเนินการติดตัง้ ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย
(WiFi)
๒๑,๔๐๐
๓. ทดลองสัญญาณระบบอินเตอรเน็ตไรสายใน
สํานักงาน
๔. เผยแพรประชาสัมพันธ
รวมงบประมาณ
๒๑,๔๐๐
๒๑,๔๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. การบอกพาสเวิรดผูอื่นสําหรับเขาใชง านเครือขายไรสาย ซึ่งอาจมีการใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อ
โพสตขอความหมิ่นประมาทผูอื่น ทําใหเกิดความเสียหายได
๒. การตั้งคาเครือขายไรสายอยางไมถูกวิธี ทําใหสามารถเขาถึงเครือขายไรสายไดอยางงายดาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. อัปเดทซอฟตแวรในสวนของการบริหารจัดการเครือขายไรสายอยูเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น
๒. การจัดการพาสเวิรดของระบบบริหารจัดการเครือขายไรสาย ซึ่งโดยปกติจะมีการตั้งคามาจาก
โรงงานผูผลิต จึงควรตองเปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันการคาดเดาหรือสุมพาสเวิรดในการเขาถึง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรในสํานักงานสามารถใชในการปฏิบัติงาน และเขาถึง
ขาวสารขอมูลไดรวดเร็ว

รอยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบ
เครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย ใหบริการคลอบคุมทุกพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีระบบเครือขายไรสายที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ภายในสํานักงานไดอยางทั่วถึง และสามารถใชในการปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมตางๆ ไดสะดวก รวดเร็ว

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ยุทธศาสตรที่ ๖
การบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางไพฑูรย จิตใส, นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๘
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดอาศัยอํานาจตามขอ ๖ ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาประเทศ นั้น
ในการนี้ งานติดตามประเมินผลและรายงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงได
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ
๒๕๖๐ ในเรื่องของการติดตาม การประเมินและการรายงานผลการดําเนินงาน จึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอยางยิ่ง ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน เปนการจัดการศึกษาที่มุงเนน
ผลงานเปนหลัก ปญหาอุปสรรค พรอมทั้งใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโดยมุงเนนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานเปนหลัก
ดัง นั้ น เพื่ อ สนองนโยบายการจั ด การศึ ก ษาในยุ ค ป จ จุ บั น งานติ ด ตามประเมิน ผลและรายงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในเรื่องการพัฒนาการ
บริหารจัดการ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา สูส าธารณชนและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๒. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการ สพป. และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุม จํานวน 214 คน 3 กิจกรรม ดังนี้
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

1. รายงานการจัดการศึกษา สพป.อางทอง ปงบประมาณ 2559
2. รองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. รองรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. รายงานการจัดการศึกษา สพป.อางทอง ปงบประมาณ 2559
ต.ค.59-ก.ย.60
จัดประชุมคณะกรรมการ สพป.อางทอง จํานวน 65 คน
๒. รองรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต.ค.59-ก.ย.60
จัดประชุมรับการตรวจราชการของผูต รวจราชการฯ จํานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ จํานวน 68 คน
๓. รองรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดประชุมคณะกรรมการ สพป.อางทอง จํานวน 81 คน

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6. งบประมาณ
จํานวน 114,765 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหกสิบหาบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 รายงานการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
ปงบประมาณ 2559
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
คณะกรรมการ สพป.อางทอง 65 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(65*35 =2,275 บาท)
- คาอาหารกลางวัน(65*150 = 9,750 บาท)
๒. คาจางจัดทําเอกสาร ๑๐๐ เลม@ ๑๐๐
(๑๐๐*๑๐๐ = ๑๐,๐๐๐ บาท)

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๒๒,๐๒๕

๒,๒๗๕
๙,๗๕๐
๑๐,๐๐๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2.๑ รองรับการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1/2560
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
คณะกรรมการ จํานวน 68 คน
ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาและเจาหนาที่
- สพป.อางทอง/สช. 18 คน
- สพม.5
10 คน
- สอศ.อางทอง
6 คน
- กศน.จ.อางทอง 12 คน
คณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค ๒
10 คน
นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จ.อางทอง
1 คน
ที่ปรึกษาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคปปช. 1 คน
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาและคณะ ๑๐ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(68*35*35 =4,760 บาท)
- คาอาหารกลางวัน (68*150 =10,200บาท)
๒. คาจางจัดทําเอกสาร ๕๐ เลม@ ๑๐๐ (๕๐*
๑๐๐ = ๕,๐๐๐ บาท)
3. คาวัสดุ
4. คาจัดทําปาย
5. คาตกแตงหองประชุม
กิจกรรมที่ 2.๒ รองรับการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒/2560
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
คณะกรรมการ จํานวน 68 คน
ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาและเจาหนาที่
- สพป.อางทอง/สช. 18 คน
- สพม.5
10 คน
- สอศ.อางทอง
6 คน
- กศน.จ.อางทอง 12 คน

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๕๕,9๒๐

๔,๗๖๐
๑๐,๒๐๐
๕,๐๐๐
2,000
2,000
4,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
คณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค ๒
10 คน
นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จ.อางทอง
1 คน
ที่ปรึกษาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคปปช. 1 คน
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาและคณะ ๑๐ คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(68*35*35 =4,760 บาท)
- คาอาหารกลางวัน (68*150 =10,200บาท)
๒. คาจางจัดทําเอกสาร ๕๐ เลม@ ๑๐๐ (๕๐*
๑๐๐ = ๕,๐๐๐ บาท)
3. คาวัสดุ
4. คาจัดทําปาย
5. คาตกแตงหองประชุม
กิจกรรมที่ 3 รองรับการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่มอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ สพป.อางทอง 81 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(81*35*35 = 5,670 บาท)
- คาอาหารกลางวัน (๘๑*150 =1๒,๑๕0บาท)
๒. คาจางจัดทําเอกสาร ๖๐ เลม@ ๑๐๐
(๖๐*๑๐๐ = ๖,๐๐๐ บาท)
3. คาวัสดุ
4. คาจัดทําปาย
5. คาตกแตงหองประชุม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

๔,๗๖๐
๑๐,๒๐๐
๕,๐๐๐
2,000
2,000
4,000
36,820

๕,๖๗๐
๑๒,๑๕๐
๖,๐๐๐
๗,000
๑๑๔,๗๖๕

2,000
4,000
๑๐๓,๗๖๕

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑๑,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
กําหนดการมาตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไมแนนอนในสวนการดําเนินการดานเอกสาร
และการประสานงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
มีกําหนดการที่ชัดเจน ตามกําหนดการ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ขาราชการในหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดอางทองเขารวม
ประชุมครบทุกสังกัด

รอยละ ๙๕

เชิงคุณภาพ
ขาราชการในหนวยงานทางการศึกษาอางทองมีความรู
ความเขาใจที่ชัดเจนในนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรปู การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในแตละดาน สามารถนําสูก ารปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ และเกิดความรวมมือและบูรณาการ
ในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

รอยละ ๙๕

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ขาราชการ สพป.อางทอง มีความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพในระดับเขตพื้นที่
๒. ทําใหเกิดความรวมมือและสามารถบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
๓. สพป.อางทอง มีรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา สูสาธารณชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๔. สพป.อางทอง ดําเนินการรับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
๕. สพป.อางทอง ดําเนินการรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
กลุมนโยบายและแผน สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม นางวิภา สาธิตะกร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนองคกรที่มีภารกิจในการจัดสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการ ศึกษาสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา การบริหารจัดการและ
ดําเนินงานตาง ๆ ทั้งภารกิจในงานประจํา กิจกรรมภายใตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ถือ
เปนเครื่องมือ ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความกาวหนา รวมทั้งปญหาอุ ปสรรคในการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร กลยุทธ นโยบาย เปาหมาย และจุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มุงสูความสําเร็จ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
๑. มีเครื่องมือในการกํากับติดตามแผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาใจกรอบนโยบายและสามารถดําเนินการเปฯไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
๓. สรางการรับรู นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายของจังหวัด โดย
มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๐ คน จํานวน ๓ ครั้ง
๒. จัด ประชุ ม เชิง ปฏิบัติก ารเพื่ อจัดทํ าแผนปฏิบัติก ารประจําป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๐ คน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน
๓. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จํานวน ๕๐ เลม
เชิงคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนืออยาง
มีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการบริหารจัดการทั่วไป
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จัดประชุมชี้แจง และสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
- แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม
นําเสนอแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐เผยแพร
หนวยงานและผูทเี่ กี่ยวของเพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ตามนโยบาย
กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๑๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๒๗,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนคณะกรรมการ
จํานวน ๕๐ คน
๑.๒ ประชุมชี้แจง และสรางความรูความเขาใจใน
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง
- คาเอกสารประกอบการประชุม ๕๐ ชุด
เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
- คาอาหาร กลางวัน ๕๐ X๑๐๐X๓ มื้อ
เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
- คาอาหารวาง ๕๐ X๓๐X๖ มื้อ เปนเงิน
๙,๐๐๐ บาท

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ วิเคราะหสภาพปญหา
และการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองตามยุทธศาสตรที่
กําหนด ตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจําป
๒๕๖๐ จํานวน ๕๐ คน ๓ วัน
- คาอาหารกลางวัน ๕๐X ๒ X๓๐๐ บาท
เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- คาอาหารเย็น ๕๐X๒X ๓๕๐
เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
- เครื่องดื่มจํานวน ๕๐X ๔X ๕๐
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- คาที่พัก ๕๐X๒X๖๐๐ เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
- คาจางเหมารถเดินทางประชุมนอกสถานที่
๒ วัน เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- คาเชาหองประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ
๒ วัน วันละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
- คาถายเอกสารประกอบการประชุม
เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
- คาวัสดุในการประชุม
กิจกรรมที่ ๓

๑๖๖,๐๐๐

๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๙,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
๓.๑ จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๕๐ เลม เพื่อแจงผูเกี่ยวของ
ดังนี้
๑. คณะกรรมการ กศจ.อางทอง จํานวน ๒๒ เลม
อกศจ. จํานวน ๑๑ เลม
๒. รองผอ.สพป. และผอ.กลุมภารกิจ จํานวน
๑๒ เลม
๓. สํารองไวเพื่อรองรับการประเมินผล
การดําเนินงาน จํานวน ๑๐ เลม
- จัดจางทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐จํานวน ๕๐ เลม
โดยวิธีจางเหมา เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔
๔.๑ เผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัตริ าชการ
ใหบุคลากรและผูร ับผิดชอบ
- จัดจางจัดทําเอกสารแนวทางการขับเคลือ่ น
นโยบายเพื่อสรางความตระหนักและเผยแพร จัดทํา VTR
กิจกรรมที่ ๕
๕.๑ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางระบบออนไลน และ
จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานโดยแบงเปน ๒ ระยะ
ติดตามรอบ ๖ เดือน และระยะสิ้นสุดปงบประมาณ แจง
อนุกรรมการกศจ. และกศจ.ทราบ และรองรับ
การประเมินผลการดําเนินงาน
- จัดจางทําเอกสาร จํานวน ๕๐ เลม
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๑๓,๐๐๐

๕,๐๐๐
๒๐๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไมเปนไปตามระยะเวลาการดําเนินงานเนื่องจากปญหาความพรอม
ของสถานที่ดําเนินการ และบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตรงกัน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. การบริหารจัดการงบประมาณไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากภารกิจผูรับผิดชอบ มีหลายดาน
บุคลากรนอยลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. เรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด และจัดลําดับความสําคัญใน
การบริหารจัดการโครงการ
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามีแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปและบริหารจัดการงบประมาณบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และขับเคลือ่ น
นโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามนโยบาย

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีแผนปฏิบัติร าชการประจําปที่มีคุณภาพและ
สามารถบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในสังกัด
มีความเขาใจในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษากิจกรรม
การสงเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมการจัดการศึกษา สพป.อางทอง
นายณนพพล เสนาะดนตรี , นางอรจิรา พุมพฤกษ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๖
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุงใหประชาชน
ทุกคนมีโ อกาสเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางกวางขวางโดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน นโยบาย
ดังกลาวถูกระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๐ ระบุวา “...ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย...” กระทั่งถึงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กําหนดใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก เขารับการศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนาในการที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการยกระดับการศึกษาของคน
ไทยใหสูง ขึ้น รวมทั้งกระทรวง ศึกษาธิการมีนโยบายที่จะสรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อใหเด็กทุกคนไดเขาถึง
การศึกษาและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู
ของนักเรียนดังกลาว จึงจัดใหมีโครงการสรางความเสมอภาคการศึกษาภาคบังคับ ซึง่ เปนภารกิจหนาทีข่ องสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตองจัดสงเสริมและพัฒนาใหการดําเนินงาน
ไดเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได
จัดใหมีโครงการการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับอยางเสมอภาค
๒. เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยเรียน คงอยูในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กําหนด
๓. เพื่อดําเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหเกิดประสิทธิภาพ
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ทราบขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียน อัตราการ
เรียนตอของนักเรียนทุกระดับ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เรียนตอปการศึกษา ๒๕๖๐ และอัตราการเขาเรียนของนักเรียน
ทุกระดับในปการศึกษา ๒๕๖๐ และนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิผล
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษารวมกันวางแผนการรับนักเรียน
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งสามารถจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๓. เด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค ครบ ๑๐๐ %
เชิงคุณภาพ
๑. จัดทําขอมูลเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
๒. ประชากรวัยเรียนที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดรบั การศึกษา
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
๑. การรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
๑) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สพฐ. ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒) สํารวจสํามะโนประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔)
๓) แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
๔) จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการรับนักเรียนแกผูเกี่ยวของ/
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
๕) ประชาสัมพันธการรับนักเรียน
๖) สํารวจขอมูลจํานวนและความตองการศึกษาตอของนักเรียนที่คาดวา
จะจบชั้น ป.๖, ม.๓
๒. กํากับ ติดตามการรับนักเรียน
๓. สรุป ประเมินผล และรายงาน

ระยะเวลา
เมษายน ๒๕๖๐

พ.ย.๕๙
พ.ย.๕๙ –พ.ค.๖๐
พ.ย.๕๙– พ.ค.๖๐
ก.พ.๖๐ - มี.ค.๖๐
พ.ค.๖๐
มิ.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) ใชงบประมาณจาก สพฐ.
รายละเอียดดังนี้ :

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม การสงเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมยอยที่ ๑ รับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
๑๖,๖๐๐
๑. จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธการรับนักเรียน
๑,๐๐๐
จํานวน ๒ ปาย
๒. ประสานสํานักทะเบียนราษฎร/ทองถิ่น
จัดพิมพขอมูลประชากรวัยเรียน
- จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดพิมพขอมูล
ประชากรวัยเรียนจากทะเบียนราษฎร (ทร.๑๔)
(กระดาษพิมพตอเนื่อง ๒ กลอง *๑,๐๐๐ บาท)
๒,๐๐๐
๓. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
- คาอาหารวาง (๓๐ คน x ๓๐ บาท x ๑
มื้อ) จํานวน ๒ ครั้ง
๑,๘๐๐
๔. ประชุมผูร ับผิดชอบ/เจาหนาที่ การรับนักเรียน
ปการศึกษา ๒๕๖๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๔๐ คน x ๓๐ x ๒ มื้อ)
๒,๔๐๐
- คาอาหารกลางวัน
(๔๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ)
๔,๐๐๐
๔. วิเคราะหและจัดทําขอมูลนักเรียนจบ ป.๖
ที่ไมเรียนตอ ตกหลน ออกกลางคัน มีแนวโนม
ออกกลางคัน ๑๔๖ โรงเรียน
- คาจางทําเอกสารพรอมเขาเลม
๑,๐๐๐
๕. คาถายเอกสาร ทร.๑๔
๑,๕๐๐
๖. คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ
๒,๙๐๐
กิจกรรมยอยที่ ๒ ติดตามเด็กเขาเรียน
๓,๔๐๐
๑. ประชุมคณะทํางานติดตามเด็กที่ยงั ไมไดเขาเรียน
เด็กที่ออกกลางคัน และเด็กที่มีแนวโนมวาจะออก
กลางคัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๖ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ)
๓๖๐
- คาอาหารกลางวัน
(๖ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ)
๖๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
๒. ออกติดตามเด็กที่มีแนวโนมออกกลางคัน
ใหเขาเรียน
- คาพาหนะ
- คาเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐ บาท x ๖ คน x ๒ ครั้ง)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

๒๐,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๔๔๐
๑๕,๑๐๐

๔,๙๐๐

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ประชากรวัยเรียน ที่มอี ายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ไดเขาเรียนในสถานศึกษา
๒. นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดเขาเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๓. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญ/สายอาชีพ

ประชากรวัยเรียน
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
นักเรียนในสังกัด
๑๔๖ โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการรับนักเรียนใหสอดคลอง
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพระบบงบประมาณของสถานศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางจันทรา จันทพันแจง
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๖
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเปนนิติบุคคล และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลทําใหสถานศึกษามีอิสระ ในการ
บริหารจัดการดานงบประมาณ มากยิง่ ขึ้น โดยไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดแก การรับผิดชอบตอการทํานิติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตามกฎหมาย อํานาจในการดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งสถานศึกษามีงบประมาณในการบริหารจัดการ ไดแก งบ
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินรายไดสถานศึกษา เงินนอก
งบประมาณอื่น และเงินงบประมาณอื่นที่ไดรับจัดสรร จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ หากปฏิบัติผิดพลาดนอกจากจะสงผลใหงบประมาณไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคแลว ยังอาจทําใหผูปฏิบัติงานตองไดรับโทษทางวินัยตามมา หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดนําโปรแกรม
บัญชีและโปรแกรมพัสดุขึ้นโดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบันทึกรายการผ านระบบโปรแกรมที่
เกี่ยวของ ซึ่งหากผูปฏิบัติงานมีความ รับผิดชอบและไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชโปรแกรมดังกลาว
แลว จะสามารถควบคุมงบประมาณและทรัพยสินของสถานศึกษาใหถูกตอง โปรงใส รวดเร็วและตรวจสอบได
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุของสถานศึกษาที่เขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเรื่องการควบคุมพัสดุในระบบ
โปรแกรมพัสดุ
๒. เพื่อใหเจาหนาที่การเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจวิธกี ารบันทึกรายการ
บัญชีในระบบโปรแกรมบัญชี
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เจาหนาที่การเงินโรงเรียน จํานวน ๑๔๖ คน เขารับการอบรมระบบโปรแกรมบัญชี
เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เจาหนาที่การเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เขารับการอบรม มีความรูความเขาใจวิธีการบันทึกรายการบัญชี
ในระบบโปรแกรมบัญชี
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
เม.ย.๖๐
เม.ย.๖๐
ก.พ.๖๐
พ.ค.๖๐
ก.ค.๖๐

แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําโปรแกรมระบบบัญชี
จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี
ดําเนินการอบรมโปรแกรมระบบบัญชี
สรุปรายงานผลการอบรม

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๘๔,๙๖๐ บาท (แปดหมื่นสีพ่ ันเการอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม อบรมระบบโปรแกรมบัญชี
๘๔,๙๖๐
๑. คาโปรแกรมระบบบัญชี โรงเรียนละ ๓๐๐ บาท
จํานวน ๑๔๖ โรงเรียน
๔๓,๘๐๐
๒. คาคูมือระบบโปรแกรมบัญชี เลมละ ๔๐ บาท
จํานวน ๑๕๐ เลม
๖,๐๐๐
๓. คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรมและเจาหนาที่
คนละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑๖๖ คน
๑๖,๖๐๐
๔. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเ ขารับการอบรม
และเจาหนาที่ มื้อละ ๓๐ บาท ๒ มื้อ จํานวน ๑๖๖ คน
๙,๙๖๐
๕. คาวิทยากร ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
๓,๖๐๐
๖. คาวัสดุในการจัดทํารายงาน
๕,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๘๔,๙๖๐
๓,๖๐๐
๗๖,๓๖๐ ๕,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. เจาหนาที่การเงินเดิมเกษียณอายุราชการ
๒. ผูบริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
๓. เจาหนาที่การเงิน ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. จัดฝกอบรมใหกบั เจาหนาที่การเงินของโรงเรียน
๒. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
๓. ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารับการอบรมที่สามารถใชโปรแกรมบัญชี
ในการปฏิบัตงิ านได

รอยละ ๘๐

เชิงคุณภาพ
การจัดทําบัญชีการเงินโรงเรียน ถูกตอง จัดสงรายงานได
ครบถวนตามกําหนด

รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. การดําเนินงานดานการพัสดุของสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ มติ
ครม. การควบคุมพัสดุ ถูกตอง เปนปจจุบัน
๒. การจัดทําบัญชีการเงินของสถานศึกษาเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และสามารถสงรายงานการเงิน
โดยสํารองไฟลขอมูลได

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางจันทรา จันทพันแจง – นางสาววารุณี พวงสุวรรณ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๖
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม ไดกําหนดหนาที่ใหหนวยตรวจสอบภายใน ขึ้งตรงตอหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่
สําคัญ 5 ประการ คือ การดําเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพยสิน การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน หรือกระบวนการเปรียบเทียบผลผลิต หรือเปาหมายที่กําหนด การประเมินการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามที่กฎหมายกําหนด และการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ที่กําหนดให หนวยตรวจสอบภายในดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให
ความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ ใหดีขึ้น และชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา วินิจฉัยตามความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ ในการบริหารงานดาน
การเงิน บัญชี และทรัพยสินของหนวยงานในสังกัด
๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานมีการบริหารงานดานงบประมาณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง และนโยบายตาง ๆ อยางถูกตอง
๓. เพื่อพิสูจนความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางดานการเงินการบัญชี การดําเนินงานดานตาง ๆ รวมถึง
ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษา และความคุมคาในการใชทรัพยสิน
๔. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง อยางนอย ๓ ครั้ง ตอป
๒. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๕๐ โรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. บุคลากรสังกัดหนวยตรวจสอบภายใน เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ตามที่กรมบัญชีกลาง สพฐ.
และหนวยงานอื่นเปนผูจัด
เชิงคุณภาพ
๑. รายงานผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ ใหหนวยรับตรวจทราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ให สพฐ. ทราบ
๔. บุคลากรสังกัด หนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนา และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมหลัก
ประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพรอม
จัดทํากระดาษทําการ
ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ระยะเวลา
ม.ค.๖๐
ม.ค.๖๐
ม.ค.-ส.ค.๖๐
ม.ค.-ส.ค.๖๐
ก.ย.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
๓๘,๐๐๐
๑. คาวัสดุในการจัดทํากระดาษทําการและสรุป
รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐
๒. คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๕๐ วัน ๓ คนๆละ ๑๒๐ บาท
๑๘,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๓๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
๑. เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พสั ดุเดิมเกษียณอายุราชการ
๒. มีการเปลี่ยนผูบ ริหารสถานศึกษา
๓. เจาหนาที่การเงินและพัสดุ ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่การเงินและพัสดุของโรงเรียน
๒. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
๓. ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๕๐ โรงเรียน
๒. รายงานผลการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
๕๐ โรงเรียน
๓. รายงานผลการตรวจสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัตงิ านการเงินและพัสดุ ได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
๒. การจัดทําบัญชีการเงินโรงเรียน ถูกตอง จัดสงรายงานได
ครบถวนตามกําหนด

รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕

รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สามารถบริ ห าร
งบประมาณไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บันทึกบัญชีถูกตอง ลดอัตราความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางการเงิน
การบัญชี และทรัพยสินของหนวยรับตรวจ การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สงผลใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนารูปแบบประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ
กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ, น.ส.สุภาวรัตน สมานพันธสกุล
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการดูแลสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ซึ่งกลุมงานประชาสัมพันธ มีหนาที่ตองเผยแพรและประชาสัมพันธใหกิจกรรมตาง ๆ ทุกกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ตาม นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เผยแพรใหสาธารณชนและผูเกี่ยวของไดรับทราบ
ทั้งภายในและภายนอก ดัง นั้น กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.อางทอง จึงใชยุทธศาสตรป ระชาสัมพันธเชิงรุก
ประชาสัมพันธภารกิจของสพป.อางทอง /สถานศึกษา ครู และนักเรียน ตามนโยบาย โดยใชสื่อหลากหลายชองทาง ใน
การประชาสัมพันธ ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทุกฝายไดรับรูรับทราบ ความเคลื่อนไหว
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม ขอมูลขาวสารที่ สพป.อางทอง ไดจัดและสนองนโยบายของ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหหนวยงานในสังกัด และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งสาธารณชนไดรับทราบ โดยผานชองทางสื่อประเภทตาง ๆ
๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองคกรเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ไดตระหนัก
และมีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
๓. เปนการสรางความเขาใจและการประสานงานที่ดี ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กับหนวยงานในสังกัด และสวนตางๆ ในภาคสังคมหรือทองถิ่น เพื่อความรวมมือ ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
อางทองรวมกันอยางยั่งยืน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. จัดทําเอกสารสรุปผลงานการประชาสัมพันธ จํานวน ๒๐๐ เลม
๒. ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ สพป.อางทอง จํานวน ๒๐ คน เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารใหเปนระบบที่ถูกตองและสามารถสืบคนขอมูลได
๓. ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอางทอง) ชื่อรายการ “บอกเลา
ขาวการศึกษา” สัปดาหละ ๑ ชั่วโมง เผยแพรกิจกรรม บทบาท ภารกิจของ สพป.อางทอง ใหเปนที่รูจักของบุคคล
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ทั่วไป ซึ่งเปนอีกผูฟงกลุมหนึ่ง เชน ผูปกครองนักเรียน พอบาน แมบาน รานคาตาง ๆ ที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลทาง
หนังสือพิมพ หรือทางโซเซียลเนตเวิรกได เปนการประชาสัมพันธที่รวดเร็ว พรอมทัง้ ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงตาม
ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุในกิจกรรมที่สําคัญ เชน งานวันเด็ก งานวันครู หรือกิจกรรมพิเศษ เปนตน
๔. จัดทําปายประชาสัมพันธ (ปายอิงเจท/ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ สพป.อางทอง
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการตามวาระ
๕. ประชาสัม พันธ ทางทําเว็บ ไซตของสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง และ
เว็บ ไซต ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสาร ความเคลื่อนไหวใหผูที่เกี่ ยวของหรือผูที่สนใจไดเขาชม โดยสงขอมูลทุกวันทําการหรือตาม
โอกาสอันควร เฉลี่ยวันละ ๒-๓ กิจกรรม
๖. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ มีสวนรวมกับสื่อในทองถิ่นและเคเบิ้ลทีวี ไดแก ลงนามถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รวมกิจกรรมวันนักขาว
๗. จัดบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมที่สําคัญของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง/
หนวยงานในสังกัด ตามโอกาสอันควร และจัดทําบอรดประชาสัมพันธภาพขาวและขาวความเคลื่อนไหวใน แวดวง
การศึกษาใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
๘. การปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพเสียงคม ชัดเจน
๙. การพัฒนาประสิทธิภาพนักประชาสัมพันธ โดยการพัฒนาที่ สพฐ.จัดอบรมหรือในกรณีที่สถาบันเอกชนจัด
เชิงคุณภาพ
ขาวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของ สพป.อางทอง ประกอบดวยกิจกรรมของ ครู นักเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร สพป.อางทอง ไดรับการเผยแพรและรับทราบสูสาธารณชนอยางหลากหลายชองทาง
รวดเร็วและครอบคลุมทุกสื่อและนักประชาสัมพันธไดมีความรู ความสามารถ ทักษะจากการพัฒนาที่ สพฐ. จัดอบรม
หรือในกรณีที่สถาบันเอกชนจัด
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมหลัก
สรุปรายงานการประชาสัมพันธปก ารศึกษาละ ๑ เลม
ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ สพป.อางทอง
ออกอากาศทางวิทยุ
ทําปายอิงเจทประชาสัมพันธตลอดป
รวมกิจกรรมสือ่ มวลชนสัมพันธวันนักขาว/รวมลงนามถวายพระพร
วันเฉลิมฯ
๖. บันทึกภาพกิจกรรม/จัดทําบอรด
๗. จัดหาเครื่องเสียงตามสายใหม
๘. การพัฒนานักประชาสัมพันธ

ระยะเวลา
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙.–๓๐ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑ สรุปรายงานการผลการประชาสัมพันธ ๒๐,๐๐๐
สําหรับ ๑ ปการศึกษา ๑ เลม ๆ ละ ๑๕๐ บาท
จํานวน ๒๐๐ เลม
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการศูนยขอมูล
๖๐๐
ขาวสาร ของ สพป.อางทอง
- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม สําหรับกรรมการ
และเจาหนาที่ ๒๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท
๖๐๐
กิจกรรมที่ ๓ ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
๓,๐๐๐
(สถานีวิทยุเพือ่ การศึกษาโรงเรียนสตรีอางทอง)
ชื่อรายการ “บอกเลาขาวการศึกษา”
สัปดาหละ ๑ ชั่วโมง
๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ทําปายประชาสัมพันธนโยบาย เปน
๑๐,๐๐๐
ปายอิงเจท/ไวนิล /ฟวเจอรบอรด
๑๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๕ รวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
๓,๐๐๐
วันนักขาว/รวมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมฯ
๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๖ วัสดุในการประชาสัมพันธ
๘,๑๐๐
๘,๑๐๐
- วัสดุบันทึกภาพนิ่ง /ภาพเคลื่อนไหว
- วัสดุจัดทําบอรด
- อัดภาพกิจกรรม
- ทํา VTR
กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย
๕,๓๐๐
๕,๓๐๐
รวมงบประมาณ
๕๐,๐๐๐
๒๖,๖๐๐ ๒๓,๔๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ขาวกิจกรรมของ สพป.อางทอง ไดเผยแพรไปสูสาธารณชน
หลากหลายชองทาง ทั้งเอกสาร วิทยุกระจายเสียง ปายประชาสัมพันธ
เว็บไซด บอรดประชาสัมพันธ VTR
เชิงคุณภาพ
ขาวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของ สพป.อางทอง
ประกอบดวยกิจกรรมของ ครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
สพป.อางทอง ไดรับการเผยแพรและรับทราบสูส าธารณชนอยาง
หลากหลายชองทาง รวดเร็วและครอบคลุมทุกสื่อ

รอยละ -

รอยละ -

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. มีแผนงานการประชาสัมพันธเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเปนประโยชนไปยัง
กลุมเปาหมายและสาธารณชนไดทราบขาวกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
/ นักเรียน / ครู/ สถานศึกษาไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
๒. สื่อมวลชนทุกสาขารวมทั้งองคกรเครือขายภาครัฐและเอกชนตระหนักและมีสวนรวมในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสูสาธารณชนหลากหลายชองทางอยางทั่วถึง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

ประชุมเครือขายประชาสัมพันธ
กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ, นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๓
๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงานองคกร และสถาบัน
ในสังคม เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิดความรูความเขาใจแกประชาชน ดวยการสราง
สัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธเปน
กระบวนการสื่อสารสองทางที่ทําใหประชาชนเขาใจยอมรับและสนับสนุน ชวยสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน
ขจัดปญหาขาวลือ และความเขาใจผิดโดยการเผยแพรขาวสารขอมูลที่เปนจริง เชื่อถือได และมีแหลงอางอิงรับรอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนมหาวิทยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษาทางไกล ใหการศึกษาตลอดชีวติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่บริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่ง ประกอบดวย การศึกษาระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึก ษา (ร.ร.ขยายโอกาสฯ) ใหแก
ประชากรวัยเรียนในจังหวัดอางทอง อีกทั้ง ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร กิจกรรม ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเผยแพร
ข อมู ล ข าวสารของครู นั ก เรี ย น บุ คลากรทางการศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา จึ ง จํ า เป น ต องสร างเครื อ ข า ย
ประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอก ไดแก สื่อมวลชนทุกสาขา สื่อหนังสือพิมพสวนกลางและทองถิ่น สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน สื่อเคเบิลทีวี สื่อสังคมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ชวยประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ สพป.อางทอง และสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ
สพป.อางทอง โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนสนับสนุนการจัดการศึกษา จึงดําเนินการจัดประชุมเครือขาย
ประชาสัมพันธภายในองคกรและเครือขายภายนอกองคกร
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่ อสรางเครื อขายประชาสั มพันธ ระหว างสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาอ างทอง กั บ
สถานศึกษาในสังกัด หนวยงานภาครัฐ และเอกชนใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อฝกใหเครือขายประชาสัมพันธไดรูจักการเขียนขาว จับประเด็นกิจกรรมที่ควรเผยแพร และเรียนรู
หลักการถายภาพ ชองทางการสงขาวเพื่อเผยแพรทางสื่อสัง คมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเ ดีย
(Social Media) ทางเว็บไซต สพป.อางทอง, เว็บไซต สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เพื่อใหเครือขายประชาสัมพันธภายนอกและภายใน ไดรวมกันแกไขทัศนคติเชิงลบ เมื่อมีความเขาใจผิดๆ
เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตองรวมประสานกันหาขอมูลที่แทจริง และเอาใจใสดูแลและแก ไข
เรื่องนั้นๆ โดยทันทีเพื่อไมใหเกิดความรูสึกในเชิงลบฝงใจระยะยาว
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. กลุมเปาหมายภายในผูแทนกลุมภารกิจใน สพป.อางทอง (เจาหนาที่ธุรการกลุม) จํานวน
๘ คน
๒. กลุมเปาหมายภายนอกผูแทนจากสถานศึกษาในสังกัดที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธโรงเรียน
โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๔๖ คน
๓. กลุมเปาหมายภายนอกผูแทนจากสถานศึกษาเอกชนในสังกัดที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธ
โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูดาน ICT ตั้งแตการใชสมารทโฟนบันทึกภาพ บันทึกVDO
และสงขาวทางสื่อสังคมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทางเว็บไซต สพป.อางทอง,
เว็บไซต สพฐ., Facebook,Line สูสาธารณชนหลากหลายชองทาง
๓. ขาวกิจกรรมความเคลื่อนไหว สามารถรับรูไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรมหลัก
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/วางแผนการดําเนินงาน
กําหนดหลักสูตรการใหความรูแกเครือขาย
ประสาน/แจงเครือขายและวิทยากร
ดําเนินการประชุมเครือขาย สรุป/ประเมินผล

ระยะเวลา
๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สพป.อางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๖๓,๙๒๐ บาท (หกหมื่นสามพันเการอยยี่สบิ บาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
กิจกรรม ประชุมเครือขายประชาสัมพันธ
๖๓,๙๒๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๖ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท
จํานวน ๓ คน เปนเงิน
๑๐,๘๐๐
- คาที่พักเหมาะจายวิทยากร ๓ คนๆละ ๒ คืน
คืนละ ๘๐๐ บาท เปนเงิน
๔,๘๐๐
- คาพาหนะเหมาะจายวิทยากร ๓ คน เปนเงิน
๖,๐๐๐
- คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารับ
การอบรม ๑๖๒ คน (๑๖๒x๑๖๐) เปนเงิน
๒๕,๙๒๐
- คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูบริหาร
และเจาหนาที่ ๓๐ คน (๓๐x๑๖๐) เปนเงิน
๔,๘๐๐
- คาเชาเต็นท ๒ หลัง ๆ ละ ๘๐๐ บาท
๑,๖๐๐
- เอกสารประกอบการฝกอบรม
๑๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๖๓,๙๒๐
๑๐,๘๐๐ ๔๓,๑๒๐ ๑๐,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
ครูที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ ทําใหขาดความตอเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรมี ก ารประชุ มและพั ฒ นาเครื อข ายอย างต อเนื่ อง เพื่ อสร างความเข ม แข็ งและเป นฐานในการ
ประชาสัมพันธในพื้นที่อําเภอตาง อยางทั่วถึง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
การเผยแพรขาว สพป.อางทอง /ขาวของสถานศึกษาทัง้ รัฐ
และเอกชนในสังกัดไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อสังคม
ออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
ทางเว็บไซต สพป.อางทอง, เว็บไซต สพฐ., และสูส าธารณชน
หลากหลายชองทาง

รอยละ ๙๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๗๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
ขอมูล ขาว สพป.อางทอง /ขาวของสถานศึกษา ที่เผยแพร
ออกไปทางทางสื่อสังคมออนไลน (Social Network) สื่อโซเชียลมีเดีย
(Social Media) ทางเว็บไซต สพป.อางทอง, มีความถูกตองและ
รวดเร็ว

รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารดานการศึกษาไดรวดเร็ว มี
คุณภาพ และจะรวมกันสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใหมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา อยาง
ตอเนื่องตลอดไป

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ และนางสาวกรวิภา แสงนาค
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนองคกรที่จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในปงบประมาณ 2560 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปเกณฑพิจารณาตามตัวบงชี้
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ประกอบกับการดําเนินการปรับปรุง เสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓ มาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน
ตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และการปฏิบตั งิ านอยางเปนรูปธรรมของบุคลากร
ในสังกัด ตลอดจนสงเสริม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ในสังกัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถบริหารจัดการตามภารกิจไดมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
๒. เพื่ อพัฒ นาและยกระดั บคุ ณภาพการบริห ารจั ดการมาตรฐานสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดําเนินการประชุมชี้แจง
ผูเกี่ยวของทุกคน ประกอบดวย รอง ผอ.สพป.อางทอง ผอ.กลุมทุกกลุม และคณะทํางานผูรับผิดชอบตามตัวบงชี้ทุกคน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. บุคลากรในสังกัดทุกระดับมีความเขาใจและตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจหนาที่และการมีสว นรวม
ในการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีแนวทางในการติดตาม ประเมินผลในการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนครบถวน
๒. บุคลากรในสังกัดมีศักยภาพในการบริหารจัดการงานของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อางทองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
วางแผนการประชุมและกําหนดปฏิทินดําเนินการ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ประสานงานและแจงผูเ กี่ยวของ
ประชุมการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทําเอกสารการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
สรุปและประเมินผล

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๕๒,๙๖๐ บาท (หาหมื่นสองพันเการอยหกสิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะหแบบการดําเนินงาน
มาตรฐานสํานักงานฯ
๑. แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ (รอง.ผอ.สพป.
ผอ.กลุมทุกกลุม)

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๕๔๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๒. ประชุมดําเนินการ : คาอาหารวางการประชุม
รอง.ผอ.สพป., ผอ.กลุมทุกกลุม และเจาหนาที่ทเี่ กีย่ วของ
จํานวน ๑๘ คน ๆ ละ ๓๐ บาท
๕๔๐
๓. จัดทําเอกสารคําสัง่ และแบบติดตามการวิเคราะห
ขอมูล
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมชี้แจงขอมูลตามแบบติดตาม
๑,๘๐๐
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามตัวบงชี้
๒. ประชุมชี้แจงแบบติดตามขอมูลตามตัวบงชี้
จํานวน ๖๐ คน : คาอาหารวางในการประชุม จํานวน
๖๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท
๑,๘๐๐
๓. การจัดทําเอกสารการประชุม
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมติดตามการจัดเก็บขอมูลมาตรฐาน ๑๒,๗๒๐
สํานักงานฯ ตามคําสัง่ คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน
๖๐ คน
- คาอาหารวาง จํานวน ๖๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท
๑,๘๐๐
- จัดทําเอกสารการประชุม
- คาลวงเวลาการดําเนินจัดทําขอมูลมาตรฐาน
เพือ่ รับการประเมินจากคณะกรรมการฯ จํานวน ๒ วัน
(วันหยุดราชการ) จํานวน ๑๓ คน ๆ ละ ๔๒๐ บาท
(กรณีงานเรงดวนที่ไมสามารถดําเนินการไดตาม
กําหนดเวลา)
๑๐,๙๒๐
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมการรับประเมินจากคณะกรรมการ ๓๗,๙๐๐
ติดตาม สพฐ.
- คาอาหารกลางวัน/อาหารวางจํานวน ๖๐ คน
คน ละ ๑๖๐ บาท จํานวน ๑ วัน
๙,๖๐๐
- คาถายเอกสารดําเนินการประชุมทุกกิจกรรม
๑๕,๐๐๐
- คาถายเอกสารการรายงานคณะกรรมการ
สพฐ.จํานวน ๒๕ เลม ๆ ละ ๓๐๐ บาท
๗,๕๐๐
- คาวัสดุในการดําเนินการมาตรฐาน
๕,๘๐๐
รวมงบประมาณ
๕๒,๙๖๐
๑๐,๙๒๐ ๓๖,๒๔๐ ๕,๘๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การสงขอมูลสงในวันสุดทาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประสานติดตามขอมูลกับกลุมภารกิจทุกกลุมในการเรงรัดการสงขอมูลตามกําหนดเวลา
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ผูเขารวมประชุมไดรับความรู และเขาใจในการจัดทําขอมูล
ตามแบบติดตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถนําขอมูล การสรุปขอมูล และการรายงาน
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามแบบรายงานมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอํานวยการ สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางมานพ มณีโชติ นางสาวกรวิภา แสงนาค
ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน 2559 – ตุลาคม 2560
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๗
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละป โดยสวนราชการตองมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับใชในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนอังกลาวมาพิจารณาในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีขึ้น
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูกําหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผลในแตละตัวชี้วัด และในแตละปตัวชี้วัด
ของสวนราชการองเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามกรอบการประเมินผลที่ สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนด และเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจใหกับขาราชการในสังกัดเกี่ยวกับการดําเนินการในแตละ
ตัวชี้วัดใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด จึงสมควรใหมีการดําเนินโครงการ “การ
เสริมสรางประสิทธิภาพคํารับรองการปฏิบัติราชการ” ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรของสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีความรูความเขาใจใน
แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยาง
เหมาะสม มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ
๓. เพื่อใหคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
จัดประชุมบุคลากร สพป.อางทอง จํานวน ๖๐ คน รวม ๓ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
๒๕๖๐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมหลัก
วางแผนการประชุมและกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
ประสานงานและแจงผูเ กี่ยวของดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ประชุมคณะกรรมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ รวม ๓ ครั้ง
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่ สพป.กําหนด
สรุปและประเมินผล

ระยะเวลา
ก.พ.๖๐
ก.พ.-มี.ค.๖๐
มี.ค.-ก.ย.๖๐
มี.ค.-ก.ย.๖๐
ก.ย.-ต.ค.๖๐

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒๐,๒๐๐ บาท (สองหมื่นสองรอยบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ รวม ๓ ครัง้
๒๐,๒๐๐
๑. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สพป.อางทอง จํานวน 60 คน รวม ๓ ครัง้
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเ ขารวมประชุม
จํานวน ๖๐ คน มื้อละ ๓๐ บาท รวม ๒ มื้อ
๓,๖๐๐
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมประชุม จํานวน
๖๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท รวม ๑ ครั้ง
๖,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเ ขารวมประชุม
จํานวน ๖๐ คน มื้อละ ๓๐ บาท รวม ๒ ครั้ง
๓,๖๐๐
๒. จัดทําเอกสาร 70 เลม ๆ ละ 100 บาท
๗,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๒๐,๒๐๐
๑๓,๒๐๐ ๗,๐๐๐
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
การจัดเก็บ การรวบรวมขอมูล และรายงานขอมูลตามกําหนด
(รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)

รอยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถ
รายงานขอมูลไดครบถวน ทันตามกําหนดเวลา

รอยละ ๑๐๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 อยางมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง รวมทั้งสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามปาหมายที่ตั้งไว

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารการศึกษา
กลุมนโยบายและแผน สพป.อางทอง

ผูรับผิดชอบโครงการ
วาที่รอยตรีจิรวัฒน นาคพนม
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๐
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๒
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเปนผูปฏิบัติงานทั้งในดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติง านดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จะตองจัดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสรางกลไกในการ
ชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ การสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมถึง
การดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
จนบรรลุตามเปาหมายของภารกิจการจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. สนับสนุนการดําเนินภารกิจการจัดการศึกษาตามนโยบายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.และกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สงเสริม สรางความเขมแข็งใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพตามความเหมาะสม
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ ตามความจําเปนและเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๔. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
๑. จัดอบรมสัมมนา/สงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาบุคลากร ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในโครงการตาง ๆ
๒. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สง ผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ความจําเปนเรงดวน
๓. สนับสนุนงบประมาณในการแกปญ
 หาการบริหารของ สพป.อางทองและ
สถานศึกษา

หมายเหตุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. งบประมาณ
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
ในการใชงบประมาณ
ที่ใช
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม สงเสริม สนับสนุน สรางความเขมแข็งใหแก ๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และ
สถานศึกษา
๑. จัดอบรมสัมมนา/สงบุคลากรเขารับการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในโครงการตาง ๆ
๒. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สง ผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความจําเปนเรงดวน
๓. สนับสนุนงบประมาณในการแกปญ
 หาการบริหาร
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอางทองและสถานศึกษา
รวมงบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
การบริหารจัดการไมเปนไปตามเกณฑเนื่องจากหลักเกณฑไมชัดเจน ไมแนนอน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๘๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จําเปนตองจัดงบประมาณเพื่อรองรับในการดําเนินงาน
๘. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความจําเปนและเหมาะสม

รอยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ
สพป.และสถานศึกษาบริหารจัดการตามภารกิจไดคลองตัวขึ้น

รอยละ ๙๐

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัดสามารถดําเนินงานตามภารกิจ
จนสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ชื่อโครงการ

การบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบ
มีสวนรวม

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมอํานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ และนางสาวกรวิภา แสงนาค
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖
() ๑๑ นโยบายสําคัญ นโยบายขอที่ ๕
() นโยบายและจุดเนน สพฐ. ขอที่ ๖
1. หลักการและเหตุผล
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีนโยบายพัฒ นาระบบการบริห ารการศึก ษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา และกลุมโรงเรียนเพื่อสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานใหไดผลดี มีระบบการทํางานที่ถูกตองตามระเบียบ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบริหารที่ดี ตอ
การจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน สถานศึก ษาและกลุมโรงเรียน ตลอดจนสง ผลที่ดีตอเนื่องไปสู
เยาวชนและประชาชนที่จะไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ไดจัดทําโครงการการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม
โดยกําหนดการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกลุมโรงเรียน ประธานเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับทราบนโยบาย
ระเบียบกฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและสงเสริม การมีสวนรวม
ซึ่งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหผบู ริหารการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ประธานกลุม
โรงเรียน และประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ไดรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และ
นํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และสูความเปนเลิศ
2.2 เพื่อใหผบู ริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเปาหมายการดําเนินการรวมกันในการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และไดมีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.3 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ ในการที่จะสนองจุดเนนและกลยุทธตาง ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
2.4 เพื่อเสริมสรางองคความรู ประสบการณ ในการการบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนและหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

1.ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมภารกิจ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จํานวน 26 คน
2. ผูบริหารสถานศึกษา (รวมเอกชน) ประธานกลุม โรงเรียน และประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน 154 คน
เชิงคุณภาพ
1.ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการไดรับทราบนโยบาย เปาหมายการดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
2.ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักตอการปฏิบตั ิภารกิจหนาที่ โดยยึดหลักการมีสวนรวมเปนแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ าน
3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมหลัก
วางแผนการประชุมและกําหนดปฏิทิน
ดําเนินการโดยใหมีการประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง
ประสานงานและแจงผูเ กี่ยวของ
จัดทําเอกสารการประชุม
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
สรุปและประเมินผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2559-กันยายน 2560

หมายเหตุ

ทุกเดือน
ทุกเดือน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ตุลาคม 2560

5.ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
6.งบประมาณ
จํานวน 232,560
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ระยะที่ 1 (ต.ค.2559-ม.ค.2560)
-คาอาหารวางประชุมผูบ ริหาร

บาท

งบประมาณที่ใช

18,000

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

18,000
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สถานศึกษา ประธานกลุม
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใชงบประมาณ
โรงเรียน ประธานเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และผูท ี่เกี่ยวของ (180 คน ๆ
ละ 20 จํานวน 5 ครั้ง )
-คาอาหารกลางวัน 180 คน ๆ
ละ 80 บาท จํานวน 1 ครั้ง
(ธ.ค.)
ระยะที่ 2 (ก.พ.-ก.ย.2560)
-คาอาหารวางประชุมผูบ ริหาร
สถานศึกษา ประธานกลุม
โรงเรียน ประธานเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และผูท ี่เกี่ยวของ (180 คน ๆ
ละ 35 บาท จํานวน 11 ครั้ง)
-คาอาหารกลางวัน 180 คน ๆละ
150 บาท จํานวน 3 ครั้ง
-คาใชสถานที่จัดประชุม (จํานวน
2 ครั้ง)

งบประมาณที่ใช

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

18,000

18,000

14,400

14,400

69,300

69,300

81,000

81,000

5,000

5,000

-คาเชาเตนทในการจัดประชุม
6,400
จํานวน 2 เตนท ๆ ละ 800 บาท
จํานวน 4 ครั้ง
-คาจัดทําเอกสารการประชุม
30,000
-คาวัสดุในการจัดทําเอกสารการ
8,460
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
รวมงบประมาณ
232,560
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

6,400
30,000
8,460

8,460

232,560

8,460

7.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

1. กลุมภารกิจมีงานมากทําใหการสงเรื่องเขาบรรจุในระเบียบวาระไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด
2. ผูบริหารสถานศึกษาจํานวนมากเปนผูรกั ษาราชการแทน ทําใหการขับเคลื่อนเปนไปไมไดตาม
เปาหมาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประสานและติดตามกับผูอํานวยการกลุมภารกิจ โดยตรง
2. มอบหมาย รอง.ผอ.สพป.และ ศน.ที่รับผิดชอบไดติดตามและชวยประสานการขับเคลื่อน
สูการปฏิบัติ
8. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.รอยละของผูเขารวมประชุมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2.รอยละของผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในระเบียบ
ปฏิบัติ และพัฒนางานทางวิชาการและการบริหารจัดการได
มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ไมนอยกวารอยละ
90
ไมนอยกวารอยละ
90

เชิงคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ผูเขารวมประชุม และบุคลากรในสังกัด ไมนอยกวารอยละ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถปฏิบัติ 90
หนาที่ และบริหารจัดการดวยความถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกลุมโรงเรียน ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และผูบ ริหารการศึกษา ไดรับทราบแนวปฏิบัติ และนโยบายตาง ๆ ตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการของผูบ ังคับบัญชา ตลอดจนแผนงานและแนวปฏิบัติสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
3.ผูบริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกัน และเสริมสรางความสามัคคี

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๔
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาการศึกษาและใชเปนแนวทางการบริหารงบประมาณ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของ สํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษาในสังกัด โดยใช โครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพทั้งใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน
แนวทางให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสถานศึกษา ไดปฏิบัติ โดยประกอบดวย วิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน แนวทาง กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง ไดวางกรอบทิศทางการบริห ารงาน ตาม
ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไวเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใชในการบริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ งบ
ดําเนินงาน เพื่อดําเนิน การชุดโครงการตามจุด เนน ๖ ยุท ธศาสตรก ารปฎิรูป การศึก ษาของ สพฐ. ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย
๑.๑ เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ จํานวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย
๒.๑ เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๑๗๐,๙๗๐ บาท
๒.๒ เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)จํานวนเงิน ๕,๘๒๙,๐๓๐ บาท
ครั้งที่ ๓ จํานวนเงิน ๕,๘๒๙,๐๓๐ บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย
๓.๑ เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๒,๘๒๙,๐๓๐ บาท
๓.๒ เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สรุป

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๑๓,๘๒๙,๐๓๐ บาท
(สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย ดังนี้
๑. เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ) จํานวนเงิน ๙,๘๒๙,๐๐๓ บาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดทําแผนปฏิบัติก ารสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสวนของบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ) จํานวน ๙,๘๒๙,๐๓๐
บาท (เกาลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ได
ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยแบงเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ จัดสรรงบประมาณใหกลุมโรงเรียนและกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
รวม ๑๗ กลุม ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดใหกลุม
โรงเรียนจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของกับนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒. นโยบายการอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง
๓. นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education)
๔. พัฒนาศักยภาพผูเ รียนดานภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
สวนที่ ๒ จัดสรรงบประมาณใหกลุมภารกิจในการจัดทําแผนงาน/โครงการตามจุดเนนยุทธศาสตร ๖
ยุทธศาสตร จํานวน ๙,๑๔๙,๐๓๐ บาท (เกาลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) จําแนกตามยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการที่เสนอขอตามวงเงิน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
๓๒ โครงการ
๕,๒๔๕,๘๐๕ .-

ยุทธศาสตรที่ ๑ หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
๕ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การทดสอบ การ
๒ โครงการ
ประเมิน ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การผลิตพัฒนากําลังคน โครงการตามที่ สพฐ. ดําเนินการ
และงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษา
๖ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการ
๑๐ โครงการ
รวม
๕๕ โครงการ

๒,๐๙๐,๑๕๐ .๕๐๐,๐๐๐ .๒๗๕,๒๗๐ .๑,๐๓๗,๘๐๕ .๙,๑๔๙,๐๓๐ บาท

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ปจจัยความสําเร็จ
๑. ปรับ วั ฒ นธรรมองคก รที่ มุง ผลสัม ฤทธิ์ในการปฏิบัติ ง านและการทํางานแบบมี สวนรวม ที่เ อื้อต อ
การพัฒนา ความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในจุดเนน
การพัฒนา
๒. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาปฏิบัติงานอยางเปนระบบและใชวงจรการ
พัฒนา PDCA ตอเนื่อง
๓. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
๔. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
๑. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน แนวทาง กิจกรรม
และตัวชี้วัดความสําเร็จ การพัฒนาและเปาหมายการใหบริการหน วยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับ รูและเขาใจ
ตรงกันอยางทั่วถึง
๒. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจาภาพหลัก เจาภาพ
รอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
๓. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบายเพื่อกําหนดกลยุทธ จุดเนน แนวทาง
กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ และจัดทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
๔. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยติดตาม
ความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
๖. สรางกลไกการขับ เคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป สูส าธารณชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

สวนที่ ๕
ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กําหนดใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ
๑. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/งาน/โครงการ
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผน/งาน/โครงการของผูรับผิดชอบ
ซึ่งกําหนดใหมีการรายงาน ดังนี้
๑.๑ การรายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในแต
ละยุทธศาสตรของแผนฯ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยใหมีการรายงานตามแผนงานโครงการ
โดยรายงานการดําเนินงานเปนรายไตรมาส และใหรายงานตามกําหนดเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ ๓ ผลการดําเนินงานเดือน เมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๔ ผลการดําเนินงานเดือน กรกฏาคม –กันยายน ๒๕๖๐
รายงานภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๒ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
การประจําป เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๑.๒.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
- เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินที่จัดทําขึ้น เพื่อเก็บขอมูล
เมื่อสิ้นปงบประมาณ
- รวบรวมขอมูลจากการายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน
๑.๒.๓ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ที…่ ………………………………………
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
เรื่องเดิม
ตามที่กลุมนโยบายและแผน ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ๒๕๖๐ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ของสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานสูก ารปฏิบัติตามจุดเนน ๖ ยุท ธศาสตรการปฎิรูป
การศึก ษา เพื่ อ เปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญ ในการปฏิบัติง านของหน วยงาน ในสัง กัดสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริหารการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยุท ธศาสตรการปฏิรูป การศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และหนวยงานสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุ ณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ รวมทั้ง
บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางแทจริงเพื่อเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
ขอเท็จจริง
ในการนี้ ก ลุม นโยบายและแผน ไดจัด ทํา รางแผนปฎิบั ติก ารประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อางทอง เมื่อคราว
ประชุม วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ที่ป ระชุมมีม ติพิจ ารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติก ารประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จ
เรียบรอยแลว สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการได ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดวางกรอบทิศทางการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร
กลยุทธ จุดเนน การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไวเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.วิสัยทัศน (Vision)
มุงจัดการศึกษาอยางทั่วถึง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี มีคุณธรรม และรักษา
ความเปนไทย
๒.พันธกิจ (Mission)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

จัดสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง มี
ความรูคูคุณธรรม มีความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.วัฒนธรรม (Culture)
ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ
๔.คานิยม (Value)
บริการดวยจิตสาธารณะ รวดเร็ว ทันสมัย และเปนธรรม
๕.เปาประสงค (Goal)
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป อยางทั่วถึงและ
ได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา มีความเขมแข็ง เปน
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปนเลิศ
๖.เปาหมายการใหบริการของ สพป.อางทอง
ดานคุณภาพการศึกษา
๑. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูผูสอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความสําคัญ
กับพื้นฐานและศักยภาพของนักเรียน
๓. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในและผานการประเมินการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานโอกาสทางการศึกษา
๑. ประชากรในวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม ทั่วถึง และ ตรงตามศักยภาพ
๒. ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเปนธรรมและทั่วถึงตามศักยภาพและสนับสนุนใหมี
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษา ตลอดจนองคคณะบุคคล
ตาม
กฎหมาย มีความพรอม และมีความเขมแข็งที่จะปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยใชเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ในปง บประมาณ ๒๕๖๐ สํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณ ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใชในการบริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ งบ
ดําเนินงาน เพื่อดําเนิน การชุดโครงการตามจุด เนน ๖ ยุท ธศาสตรก ารปฏิรูป การศึก ษาของ สพฐ. ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ครั้งที่ ๑ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย
๑.๑ เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)
จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ จํานวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย
๒.๑ เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๑๗๐,๙๗๐ บาท
๒.๒ เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)
จํานวนเงิน ๕,๘๒๙,๐๓๐ บาท
ครั้งที่ ๓ จํานวนเงิน ๕,๘๒๙,๐๓๐ บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย
๓.๑ เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๒,๘๒๙,๐๓๐ บาท
๓.๒ เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สรุป งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๑๓,๘๒๙,๐๓๐ บาท
(สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) แยกเปนคาใชจา ย ดังนี้
๑. เปนคาใชจายบริหารจัดการ
จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เปนคาใชจายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(วิชาการ)
จํานวนเงิน ๙,๘๒๙,๐๐๓ บาท
รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณป ๒๕๖๐ ใหสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใชในการบริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามกลยุทธ มาตรการ โครงการ งบประมาณ บทบาท วิธีการ
และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
สวนที่ ๑ จัดสรรงบประมาณใหกลุมโรงเรียนและกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
รวม ๑๗ กลุม ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถวน)
สวนที่ ๒ จัดสรรงบประมาณใหกลุมภารกิจในการจัดทําแผนงาน/โครงการตามจุดเนนยุทธศาสตร ๖
ยุทธศาสตร จํานวน ๙,๑๔๙,๐๓๐ บาท (เกาลานหนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันสามสิบบาทถวน) จําแนกตามยุทธศาสตร
รายละเอียด ดังนี้
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.อางทอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท๑ี่ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ ๓ การทดสอบ การประเมิน ประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ICT เพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการ
รวม

โครงการที่เสนอขอตามวงเงิน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
๓๒ โครงการ
๕,๒๔๕,๘๐๕ .๕ โครงการ
๒,๐๙๐,๑๕๐ .๒ โครงการ
๕๐๐,๐๐๐ .๖ โครงการ
๑๐ โครงการ
๕๕ โครงการ

๒๗๕,๒๗๐ .๑,๐๓๗,๘๐๕ .๙,๑๔๙,๐๓๐.-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑ แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางาน
๒ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน
๓ คณะกรรมการ/คณะทํางาน/กลุมภารกิจ/
กลุมโรงเรียนจัดทําโครงการ
๔ คณะกรรมการ/คณะทํางาน/กลุมภารกิจ/กลุม
โรงเรียน สงโครงการใหกลุมนโยบายและแผน
๕ ฝายเลขานุการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ
ของคณะกรรมการ/คณะทํางานกลุมภารกิจ/
กลุมโรงเรียน
๖ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนฯ
พิจารณาและสรุปโครงการของกลุม ภารกิจ/
กลุมโรงเรียน
๗ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนฯ
จัดทํารายละเอียด พิจารณาและสรุปแผนฯ
๘ ฝายเลขานุการจัดทําเอกสาร
๙

ระยะเวลา
มกราคม ๒๕๖๐
มกราคม ๒๕๖๐
มกราคม ๒๕๖๐

เปาหมาย
มีคณะกรรมการ/คณะทํางานขับเคลื่อน
ไดรับทราบกรอบ/ แนวทาง
มีโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/จุดเนน

กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ไดโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/จุดเนน

กุมภาพันธ ๒๕๖๐

มีโครงการที่ตอบสนองนโยบาย/จุดเนน

กุมภาพันธ ๒๕๖๐

มีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนอง
นโยบาย/จุดเนน

กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ไดเอกสารแผนฯ ทีเ่ กิดจากการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ไดเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแผนฯ

มีนาคม ๒๕๖๐

เสนอแผนฯ ใหคณะกรรมการการศึกษาธิการ
มีนาคม ๒๕๖๐
จังหวัดอางทองใหความเห็นชอบ
๑๐ อนุมัติแผน แจงคณะกรรมการผูร ับผิดชอบ
มีนาคม ๒๕๖๐
สพป.อางทอง สงแผนฯให สพฐ.
ดําเนินการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑
รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารงบประมาณ สพป.อางทอง
รอบ ๓ เดือน
คํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด
และเกิดประโยชน ตอผูเรียนสูงสุด
สอดคลองกับกลยุทธและจุดเนน
๑๒
รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
๑๓
รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ ๙ เดือน
๑๔
รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ที่ ๖๑๗/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
..................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษารวมถึงเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองและสถานศึกษาในสังกัด โดยได
กําหนดปฏิทินปฏิบัติง านการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ณ สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการและกําหนดนโยบายและพิจารณารางแผนงาน/โครงการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประกอบดวย
๑.๑ นายสุดใจ มอญรัต
ผูอํานวยการ สพป.อางทอง
ประธานกรรมการ
๑..๒ นายนันทภพ เคหา
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสมปอง คงออน
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
กรรมการ
๑.๔ นายนพปฎล บุญพงษ
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
กรรมการ
๑.๕ นายสมชัย ปานผาสุข
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
กรรมการ
๑.๖ นางกัลยา มาลัย
รองผูอํานวยการ สพปท.อางทอง
กรรมการ
๑.๗ นายสมเกียรติ แกวมณี
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
กรรมการ
๑.๘ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
กรรมการ
๑.๙ นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
๑.๑๐ นางชลธิชา พงศศรี
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
๑.๑๑ นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผอ.กลุมอํานวยการ
กรรมการ
๑.๑๒ นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑.๑๓ นางนิทรา อุนทรัพย
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๑๔ นางจันทรา จันทพันแจง
ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑.๑๕ นายอารักษ อินทรพยุง
ผอ.กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการ
๑.๑๖ วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๗ นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

มีหนาที่ อํานวยการใหคําปรึกษาและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทาง ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงการพิจารณางาน/โครงการและวงเงินงบประมาณใน แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการจัดทํารางแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประกอบดวย
๒.๑
๒..๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

นายสุดใจ มอญรัต
นายนันทภพ เคหา
นายสมปอง คงออน
นายนพปฎล บุญพงษ
นายสมชัย ปานผาสุข

๒.๖ นางกัลยา มาลัย
๒.๗ นายสมเกียรติ แกวมณี
๒.๘ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒.๙ นายโสรส มั่นดี
๒.๑๐ นางชลธิชา พงศศรี
๒.๑๑ นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
๒.๑๒ นายณนพพล เสนาะดนตรี
๒.๑๓ นางนิทรา อุนทรัพย
๒.๑๔ นายอารักษ อินทรพยุง
๒.๑๕ นางจันทรา จันทพันแจง
๒.๑๖ นางสุรางค เทียนดี
๒.๑๗ นายปรีชา แสงไข
๒.๑๘ นางจารุณี ปานแดง
๒.๑๙ นายเสนาะ อําไพ
๒.๒๐ นางประทีปโชติ มากสินธุ
๒.๒๑ นายปญญา ปรางคทอง
๒.๒๒ นายเชต บุญมี
๒.๒๓ นายณรงค สังขสอาด
๒.๒๔ นายไตรรงค เฉวียงหงส
๒.๒๕ นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๒.๒๖ นางมานพ มณีโชติ
๒.๒๗ นางสาวกรวิภา แสงนาค
๒.๒๘ นางวัฒนาพร อินทรไทร
๒.๒๙ นางสุณี บุญเลิศ
๒.๓๐ นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ

ผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผูอํานวยการ สพปท.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
รองผูอํานวยการ สพป.อางทอง
ผอ.กลุมนิเทศติดตามประเมินผลฯ
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ

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

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒.๓๑ นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๒.๓๒ นางสายสุนีย ควรมิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓๓ นางธัญญารัตน จันทรแกว
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓๔ นางนพวรรณ ดนตรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓๕ นางนันทยา โสภณสรัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
๒.๓๖ นางธมกร ธรณภวัต
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
๒.๓๗ นางสาวปราณี อยูสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๒.๓๘ นางสาวอารีย บุญเสริม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
๒.๓๙ นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๔๐ นางอรจิรา พุมพฤกษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๔๑ นางดาวรุง บุญถนอม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
๒.๔๒ นางสาววารุญี พวงสุวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๒.๔๓ วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔๔ นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ วิเคราะหและจัดทํารางแผนงาน/ งาน/ โครงการ ทั้งในสวนงบพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธและ
จุดเนนของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ตาม
รูปแบบที่กําหนดจัดสงใหฝายเลขานุการ จัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. คณะทํางานจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประกอบดวย
๓.๑ วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
หัวหนาคณะทํางาน
๓.๒ นางสาวปราณี อยูสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
๓.๓ นางสาวอารีย บุญเสริม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๓.๔ นางไพฑูรย จิตใส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๓.๕ นางเครือมาศ เจียรนัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
๓.๖ นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
๓.๗ นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการคณะทํางาน
มีหนาที่ จัดพิมพเอกสาร อัดสําเนา จัดทํารูปเลมเอกสารแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ใหคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรบั แตงตั้ง รวมกันปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ใหบังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๗)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุดใจ มอญรัต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๘)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ที่ ๔๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง (เพิ่มเติม)
..................................................
ตามคํ าสั่ ง สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ า งทอง ที่ ๖๑๗/๒๕๕๙ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการและ
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สั่ง
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และใชเปนเครื่องมือในการ
พั ฒ นาการศึ กษารวมถึ ง เป นกรอบการดํ าเนิ นงานและขั บ เคลื่ อนการบริ ห ารจั ด การศึ กษาของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอางทองแลว นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสว น จึง
แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน ตามขอ ๒ (เพิ่มเติม) ดังนี้
๒. คณะกรรมการจัดทํารางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประกอบดวย
๒.๑ นางรสสุคนธ ติณนกุลกําจร
ประธานกลุมโรงเรียนศูนยเจาพระยา
กรรมการ
๒.๒ นายนัฐวุฒิ นักสอน
ประธานกลุมโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ
กรรมการ
๒.๓ นายเฉลียว เงินดี
ประธานกลุมโรงเรียนเกษไชโย
กรรมการ
๒.๔ นางมัสฐชนก ปลั่งสอน
ประธานกลุมโรงเรียนไชโยบูรพา
กรรมการ
๒.๕ นายธีรวุฒิ บุญสอน
ประธานกลุมโรงเรียนพระตําหนัก
กรรมการ
๒.๖ นายมนู สุโธ
ประธานกลุมโรงเรียนจินดามณี
กรรมการ
๒.๗ นางพรรณี สีมวง
ประธานกลุมโรงเรียนขุนอินท
กรรมการ
๒.๘ นายธวัช เสือทรงศีล
ประธานกลุมโรงเรียนปาโมก
กรรมการ
๒.๙ นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
ประธานกลุมโรงเรียนดอกแกว
กรรมการ
๒.๑๐ นายภาณุพงศ ธูปประสม
ประธานกลุมโรงเรียนพัฒนมิตร
กรรมการ
๒.๑๑ นายธีรวุฒิ จิระโภคิน
ประธานกลุมโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
กรรมการ
๒.๑๒ นายสามารถ คงสุข
ประธานกลุมโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
กรรมการ
๒.๑๓ นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
ประธานกลุมโรงเรียนบานนายแทน
กรรมการ
๒.๑๔ นายวิสุทธิ์ โตปติ
ประธานกลุมโรงเรียนสามโก
กรรมการ
๒.๑๕ นายฉลอง อําพันเรือง
ประธานเครือขายปฐมวัย
กรรมการ
๒.๑๖ นายประจวบ อุนนอย
ประธานเครือขายประถมศึกษา
กรรมการ
๒.๑๗ นายจําเนียร แจมอําพร
ประธานเครือขายมัธยมศึกษาตอนตน
กรรมการ
๒.๑๘ นายปกรณ กันอุปทว
ผูแทนภาคประชาชน/ผูปกครอง
กรรมการ
๒.๑๙ นางสุวัณนา ทัดเทียม
ผูแทนภาคประชาชน/ผูปกครอง
กรรมการ
๒.๒๐ นายสุเมธ ลือสมุทร
กรรมการ กตปน.
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวทองระยา นัยชิต
กรรมการ กศจ.อางทอง
กรรมการ
๒.๒๔ นายเสกสรรค อรรถยานันท
ผูแทนภาคประชาชน/ผูปกครอง
กรรมการ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๐๙)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

มีหนาที่ กลั่นกรอง วิเคราะห และพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการชุดโครงการตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย
๓.๑ นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ หัวหนาคณะทํางาน
๓.๒ นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล นักประชาสัมพันธชํานาญการ
คณะทํางาน
๓.๓ นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช
พนักงานพิมพดีด
คณะทํางาน
๓.๔ นางสมคิด ชีระภากร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามนโยบายและบันทึกภาพกิจกรรม ดูแลเครื่องเสียงระบบคอมพิวเตอรการใชงาน
ประกอบการประชุม
ใหคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง รวมกันปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ
ใหบังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุดใจ มอญรัต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๑๐)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

คณะทํางานจัดทําเอกสาร

ที่ปรึกษา
นายสุดใจ มอญรัต
นายนันทภพ เคหา

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

หัวหนาคณะทํางาน
วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

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

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เลขานุการ
นางวิภา สาธิตะกร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

