


คำนำ 

  ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดย
ตลอด ผ่านการจัดทำกรอบการดำเนินงานเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ท่ีสะท้อนและสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ัง แผนปฏิรูปด้าน
การศึกษาท่ีมีความจำเพาะท่ีจะขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาไทยท่ีจะบ่มเพาะถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร
วัยเรียนท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21  

  กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องและมีความ
เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตามกระแสท่ีเปล่ียนแปลงและรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาของไทย โดยได้กำหนดนโยบาย จุดเน้น และแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อเป็นกรอบ 
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 

  สำนักงานการศึกษาจังหวัดอ่างทอง จัดต้ังขึ้นตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 19/2560 เพื่ อปฏิบั ติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา           
ตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนข้าราชการต่าง ๆ 
ท่ีมอบหมาย ได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2565) ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้แปลงแผนสู่ 
การปฏิบัติไปยังหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดท่ีจะต้องนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองไป
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง  
และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหาร จัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม 
ตามแผนท่ีกำหนด ซึ่งถือเป็นการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
อ่างทองในการปรับปรุงและพัฒนาการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ่างทองต่อไป 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ทำให้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่ างทอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
   

  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

                                                                                        พฤศจิกายน 2565 



บทสรุปผู้บริหาร 
  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของจังหวัดอ่างทองโดยกำหนด
กรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการพลวัตการเปล่ียนแปลงทุกมิติของสังคม ท้ังนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดอ่างทองให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะสะท้อนไปถึงเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติท่ีมุ่งเน้น “คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21”  
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2565 (ฉบับทบทวน) 
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ และ 26 ตัวช้ีวัด ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีโครงการ
และกิจกรรมรองรับเพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดอ่างทองในภาพรวม 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

บรรล ุ ไม่บรรลุ งบประมาณ 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 
ความมั่นคง 

5 7 7 - 715,918 

2 การผลิต พัฒนากำลังคน 
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3 4 4 - 371,305 

3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย 

7 11 11 - 1,178,346 

4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

6 7 7 - 7,131,247 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 - 6,750 

6 การพัฒนาระบบและการบริหาร 
จัดการศึกษา 

4 4 4 - 139,820 

 รวม 26 34 34 - 9,543,384 

 
 จากการประเมินผลการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูล 
และร่วมขับเคล่ือนในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง รวมท้ังดำเนินการภายใต้นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีคุณภาพ ผลสรุปโดยรวมบรรลุเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีกำหนด  
ซึ่งประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
รวมทั้ง ได้เข้าเรียนตามระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานครบทุกคน  
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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

ส่วนที่ 1  
บทนำ 

1.1 สภาพท่ัวไป 
 - สถานท่ีต้ัง 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ต้ังอยู่ เลขท่ี 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย 
อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา 
 - พื้นท่ีรับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 
      ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรมบุร ีและอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
      ทิศใต้ ติดกับอำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก  
                                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอ 

          เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสิงห์บุรี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

จงัหวดัลพบุรี

จงัหวดัสุพรรณบุรี ไชโยโพธิท์อง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้
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s

Ew

พืน้ทีท่ั้งหมดประมาณ 

968.372 ตารางกโิลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่
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1.2 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามคำส่ังหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการตา่ง ๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอำนาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงานรวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ี
เป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ีกศจ. มอบหมาย 

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3. ส่ังการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการการนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 
1.3 อำนาจหน้าที่ของกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง แบ่งกลุ่มภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มอำนวยการ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมท้ังปฏิบัติราชการท่ี
เป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ.และตามท่ีกศจ.มอบหมาย 

2. ปฏิบัติภารกจิเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ  ในระดับจังหวัด  
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป  
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ                               /5. ดำเนินงาน... 
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5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน  
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและยานพาหนะ 
8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร  
10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ใน

ระดับจังหวัด  
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกีย่วข้องท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ( อกศจ.) และคณะทำงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ อกศจ.และตามท่ี อกศจ.มอบหมาย 

2. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกล่ียอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ 

3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการเสริมสร้างและปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่น การบรรจุ
และการแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปล่ียนตำแหน่งและการเล่ือน
ตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น   

6. นำเสนอพิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึ กษาใน
หน่วยงานการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

7. เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

8. ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

9. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
10. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
11. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
/12. ประเมินคุณภาพ... 
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12. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
13. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
14. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
15. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด รวมท้ังให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 กลุ่มนโยบายและแผน 

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงาน 
5. ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6. วิเคราะหก์ารจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการหรอืหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
7. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม 

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนัเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมนิและรายงานผล 
8. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
 กลุ่มพัฒนาการศกึษา 

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) 
และตามท่ี กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 

2. ดำเนินการเกีย่วกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธภิาพและสามารถให้บริการ
ได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
/5. ประสาน... 
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5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง

การศึกษาในจังหวัด 
8. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา  
10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร

และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ท่ีจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นท่ี 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานท่ี
เกีย่วข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

2. ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจ

ราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

7. ส่ังการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบติังานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชีว้ัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

9. ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
/10. ปฏิบัติงาน... 
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10. ปฏบัิติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

1. กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
2. เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน และการเปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 
3. เกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 
4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและคณะกรรมการกาชาดจังหวัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ

ลูกเสือและยุวกาชาด 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส

ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ

ความปรองดอง สมานฉันท์ 
5. สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏบิัติในการดำเนินชีวิต 
6. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/1.4 โครงสร้าง... 
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1.4  โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
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1.5  โครงสร้างบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 จำนวนสถานศึกษา ปี 2565 
 ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา ปี 2565 

สังกัด จำนวน 
สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 142 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
(โรงเรียนใน จ.อ่างทอง) 

14 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4. สถานศกึษาของรัฐ 3 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
5. ประเภทสามัญศึกษา 6 
6. ประเภทสามัญศกึษาการกุศล 2 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 7 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
8. โรงเรียนเทศบาล 14 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
9. โรงเรียนกีฬาจังหวัด 1 
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 1 
กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1 
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 

รวม 194 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565 

 
 

 
 
 

 
/ตารางท่ี 2... 
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 ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ปี 2565 
สังกัด สถานศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน/

นักศึกษา 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)        
    1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (สพป.) 142 1,217 18,208 
    1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 14 584 11,194 
    1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ (ศกศ.) 1 27 182 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 159 3,611 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 8 138 3,798 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั (กศน.) 7 130 3,387 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (อปท.) เฉพาะโรงเรียนในสงักัดเทศบาล 14 216 3,207 
6. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 2 22 810 
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (สพศ.) 1 68 621 
8. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 2 18 43 

รวมทั้งสิ้น 194 2,559 45,061 

 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
 

1.7  ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัด 
  ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ได้มีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) และผลการประเมินระดับชาติ (National Test : NT) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับจังหวัด 

 แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (Ordinary National Test : 
O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2564  ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการทดสอบ... 
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  ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2564 ระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2564 50.67 37.13 36.61 34.64 
2563 55.26 40.50 28.34 38.09 
2562 48.19 31.31 31.86 34.87 
2561 55.64 36.68 36.26 39.50 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2564 พบว่า คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้น จำนวน 1 กลุ่มสาระวิชา 
คือ คณิตศาสตร์ และท่ีเหลือคะแนนลดลง 3 กลุ่มสาระ  

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด 
 แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test :  
O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2564 ระดับจังหวัด 
 

/ผลการทดสอบ... 
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   ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2564  

ปีการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2564 37.68 29.68 24.57 31.68 
2563 53.34 33.67 25.05 29.83 
2562 54.34 31.23 25.17 29.48 
2561 53.18 27.88 28.38 35.11 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปกีารศึกษา 2561-2564 พบว่า คะแนนเฉล่ีย ปกีารศึกษา 2564 เพิ่มขึน้ จำนวน 1 กลุ่มสาระ
วิชา คือ วิทยาศาสตร์ และท่ีเหลือคะแนนลดลง 3 กลุ่มสาระ 
 
 
 
 

 
/3. ผลการทดสอบ... 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.3)  
ปีการศึกษา 2564 ค่าสถิติพื้นฐานภาพรวม สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับการศึกษาวิชาชีพ 
(ปวช.3) ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับภาคกลาง ระดับ ศธภ.1 ระดับจังหวัด 
2564 41.90 41.95 41.76 43.14 
2563 38.73 39.75 38.83 40.00 
2562 43.63 43.67 43.09 43.47 
2561 41.63 41.53 40.77 40.20 

 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2564 
 ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับการศึกษาวิชาชีพ  
(ปวช.3) ปีการศึกษา 2564 

ระดับ สาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

ประถมศึกษา 
  
  
  

สาระการประกอบอาชีพ 52.62 47.40 41.03 42.24 39.83 40.73 
สาระการพัฒนาสังคม 57.38 46.25 48.19 42.08 48.66 39.87 
สาระความรู้พื้นฐาน 51.55 51.07 42.22 42.58 42.35 41.92 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 48.57 51.46 43.86 45.50 43.65 41.53 
สาระทักษะการเรียนรู ้ 52.14 40.21 41.27 33.54 38.24 32.81 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สาระการประกอบอาชีพ 37.49 42.79 36.29 40.27 36.47 38.79 
สาระการพัฒนาสังคม 42.51 33.57 37.30 30.57 37.81 30.54 
สาระความรู้พื้นฐาน 37.44 41.93 33.48 34.82 33.67 34.80 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 43.62 50.16 39.89 45.50 39.78 43.39 
สาระทักษะการเรียนรู ้ 41.80 40.28 37.55 37.99 37.41 37.22 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชีพ 37.05 40.20 35.91 34.16 36.64 32.95 
สาระการพัฒนาสังคม 33.82 39.55 29.47 29.06 30.08 29.17 
สาระความรู้พื้นฐาน 30.04 44.32 26.80 30.89 27.37 30.91 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 36.07 49.43 31.76 37.48 32.26 35.85 
สาระทักษะการเรียนรู ้ 28.56 38.13 27.10 34.07 27.75 33.52 

/ส่วนท่ี2... 
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ส่วนท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

  จากการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน    
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง                    ได้กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการไว ้ดังนี้ 
2.1 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค เป็นกำลังคน     
ท่ีมีศักยภาพ อยู่ในสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ” 
2.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. เสริมสร้างผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายท่ัวถึงและเสมอภาค 
 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนมีศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของท้องถิ่นและประเทศ  
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3 เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย  
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลาย ท่ัวถึง และเสมอภาค 
 5. กำลังคนมีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของท้ังระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ       
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
 7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. การผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 
 

/2.5 ผลการดำเนินงาน... 
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2.5 ผลการดำเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชีวั้ด 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ผล 

การดำเนินงาน 
การจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคง 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดำรงชีวิตบน
พ้ืนฐานความเปน็ไทย 

1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

3. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
ยุวกาชาด 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 

 

การผลิต พัฒนา
กำลังคนเพ่ือสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

 

กำลังคนมีศักยภาพที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของทัง้
ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

1. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

3. ร้อยละของสถาบันการศึกษาทีจ่ัดการศึกษารูปแบบทวิ
ภาคีหลักสูตร โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีกำหนดมี
จำนวนนักเรียนใน ระบบทวิภาคีและสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน 

100.00 
 
 

100.00 
 

100.00 
 
 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย 
 
 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-Net) เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค ์

ลดลง 
 

100.00 
 
 

 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์... 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผล 

การดำเนินงาน 
  

 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยวิธีการ 
Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดฯ 

4. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดหลักสูตรบูรณาการ 

5. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ผ่าน
การ จัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิม เวลารู้เชิงบูรณาการ
ทั้ง มิติ 4 H และกลุ่มสาระการเรียนรู ้

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

7. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศกึษาทีไ่ด้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

100.00 
 

100.00 

100.00 
 
 

100.00 

100.00 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างหลากหลาย ทัว่ถึง 

และเสมอภาค 

1. ประชากรในวัยเรียน ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ระดับความสำเร็จ ของการจัดระบบ ดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน นักศกึษา แบบมีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถ่ิน
และ ภาคส่วนอื่น 

3. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น เข้าศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลาย สาย
อาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า 

4. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานลดลง 

5. สถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มคีุณภาพ 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการได้รบัการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม 

100.00 

5 
 
 

100.00 
 
 

- 
 

มี 

100.00 
 

การจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตทีเ่ปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สามารถอยู่ในสังคมอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

100.00 
 

 

 
 

 
/ประเด็นยุทธศาสตร์... 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผล 

การดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบ
และการบริหารจัด
การศึกษา 

ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม 

ในการบูรณาการ 

การจัดการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 

2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระบบข้อมูลที่
บูรณาการเชื่อมโยง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

3. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

4.43 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนท่ี 3... 
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ส่วนท่ี 3  
การติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

3.1 การติดตามและประเมินผล  
 การติดตามผลและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของ 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหาร
จัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองสู่การปฏบัิติ พัฒนาตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดอ่างทอง โดยนำวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช้และประสานการติดตามประเมินผลกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษา
ในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

4. เสริมสร้างกลไกตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่ม
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับชุมชนของตน 
รวมท้ังพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนจัดทำข้อมูลท่ีนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

5. สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคม 
ในจังหวัดอ่างทองให้เป็นระบบ เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นยำ  
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

6. มีกำหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ระยะครึ่งแผนและส้ินสุด
แผนอย่างชัดเจน เพื่อการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อการทบทวนความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย หรือปรับเปล่ียนแผนพัฒนาการศึกษาใหเ้หมาะสม 
ตลอดจนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 
3.2 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี เมือ่ส้ินปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี ้
 

/1) กำหนดตัวชี้วัด... 
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1) กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากากรประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำป ี
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของแผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

/ส่วนท่ี4… 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  

4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การธำรงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการ 
สภานักเรียนธรรมาภิบาล  

ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีตาม
หลักวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
เคารพกฎ กติกา ฝึก
การเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดี รองรับการ
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี 

85.00 85.00 73,016 73,016 - 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสง่เสริมการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

รอ้ยละของ
สถานศึกษาจัดการ
หลักสูตรบูรณา การ
ตามหลักสูตรปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงที่มี
คุณภาพ 

100.00 100.00 200,000 200,000 - 

/ตัวชี้วัดท่ี 1.3.... 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชีว้ัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสร้างภูมคิุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา
ในจังหวัดอ่างทองที่
ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตาม
เปา้หมาย 

100.00 100.00 10,000 10,000 - 
 

2 โครงการสง่เสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและสร้าง
ภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียน
ทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่าง 
เท่าเทียม ท่ัวถึง และ
ต่อเน่ือง รวมไปถึง
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน 
และมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต 

100.00 100.00 161,400 161,400 - 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ตาม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสอดคล้องตามช่วงวัย 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสร้างและสง่เสริม
ความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 

100.00 100.00 160,000 160,000 - 
 

 
 
 
 

 
/ตัวชี้วัดท่ี 1.5.... 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ประจำปี 
2565 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมคีวามรู้และ
เข้าใจระบบข้อมูล
สารสนเทศ ในการ
จัดเก็บข้อมลูด้าน
ลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

100.00 100.00 11,500 11,500 - 
 

2 โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
จราจร 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมายจราจร 

90.00 100.00 100,000 100,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ประเด็นยุทธศาสตร์… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค ์กำลังคนมีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้ังระดับท้องถิ่นระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  
 

ตัวชีวั้ดที่ 2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชีว้ัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการอาชีวศึกษาเป็น
เลิศและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
Fix it Center 

จำนวนผู้รับบริการ
ศูนย์ 

100 - 150 1,575 100,000 295,930 - 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ
นักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ประจำปี 
2565 

ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัด ได้รับ
โอกาสในการส่งเสริม
และพัฒนา
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ   

100.00 100.00 75,375 75,375 - 

 

ตัวชีวั้ดที่ 2.3 ร้อยละของสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีหลักสูตร โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐาน
ท่ีกำหนดมีจำนวนนักเรียนใน ระบบทวิภาคีและสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชีว้ัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
รูปแบบทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษา 

จำนวนสถาน
ประกอบการ 

10 10 - - - 

 

/ท่ี... 
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ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

2 โครงการจัดการศึกษา
เชื่อมโยงกับความต้องการ
กำลังแรงงาน 

ร้อยละของ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน สถาน 
ประกอบการ ร่วมกัน 
กำหนดความต้องการ
กำลังคนที่ สอดคล้อง
กับความ ต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 

100.00 100.00 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
เป้าประสงค์  1. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการบริหาร
จัดการการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 ช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน
ต่ำ 

รอ้ยละของค่าเฉลี่ย
ของผลการทดสอบ 
ระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 - ป.6 
 
 - ม.3 
 
 - ม.6 

 
 
 

เพ่ิมข้ึน
100.00 
เพ่ิมข้ึน
100.00 
เพ่ิมข้ึน
100.00 

 
 
 

เพ่ิมข้ึน
20.00 
เพ่ิมข้ึน 
50.00 
เพ่ิมข้ึน
100.00 

331,440 
211,150 

331,440 
211,150 

(สพป.) 
(สพม.) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสงเสริมผเูรียนใหมี
คุณลักษณะ“เด็กไทยวิถี 

ใหม วิถีคุณภาพ”ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (3 R 8 C) 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
นักเรียนที่สามารถอ่าน 
ออกเขียนได้อย่าง 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

100.00 100.00 39,020 28,200 10,8020 

2 โครงการการทดสอบ
ความสามารถในการอาน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาท่ี 1 
และการประเมิน คุณภาพ
ผเูรียนระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 (NT) ป
การศึกษา 2564 

รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของ
นักเรียนที่สามารถอ่าน 
ออกเขียนได้อย่าง 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

100.00 100.00 104,700 104,700 - 

/ท่ี… 



ห น ้ า  | 26 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสง่เสริมการรู้
หนังสือไทย สำหรับผู้ลืม
หนังสือ/ผู้ไม่รู้หนังสือ 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
นักเรียนที่สามารถอ่าน 
ออกเขียนได้อย่าง 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

100.00 100.00 - - - 

 

ตัวชีวั้ดที่ 3.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดฯ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสง่เสริมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้สู่
สมรรถนะ แบบ "Coach" 
และรูปแบบ Active 
Learning/Co-creation 
และส่งเสริมพหุปัญญา
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่ 
21 

ร้อยละของครูของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการจัดการเรียนรู้
สู่สมรรถนะ แบบ 
"Coach" และรูปแบบ 
Active 
Learning/Co-
creation และส่งเสริม
พหุปัญญาตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตรวรรษที่ 21 

100.00 100.00 54,230 52,300 1,930 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดหลักสูตรบรูณาการ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 ส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 
(Continuous and 
Linking Curriculum : 
CLC) 

มีหลักสูตรการศึกษาท่ี
มีความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กับ อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนที่ ระดับ
จังหวัด 

ม ี มี 72,000 71,985 15 

/ตัวช้ีวัดท่ี 3.5… 
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการ จัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้เชิง
บูรณาการท้ัง มิติ 4 H และกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชีว้ัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการตรวจ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับ 
ทุกสงักัดได้รับการติด
ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล การ
ดำเนินงานตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

100.00 100.00 60,000 23,691 36,309 

2 โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และประสิทธิภาพ
การศึกษาจงัหวัด โดยผ่าน
กลไก ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด : กศจ. 

มแีนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้ม ี

คุณภาพ เท่าเทียม และ
ทัว่ถึง ตามบริบทของ
จงัหวัดที่กำหนดข้ึน
อย่างมีส่วนร่วม และ
ผ่านความเห็นชอบ
ของกศจ.  

ม ี มี 90,900 74,680 16,220 

3 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
จังหวัดอ่างทอง 

เด็กปฐมวัย  
(อายุ 3 - 6 ปี)  
มีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกด้าน 

100.00 100.00 48,000 48,000 - 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 สถานศึกษาทุกแห่งมกีารนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 

100.00 100.00 192,200 192,200 - 

 
/ตัวช้ีวัดท่ี 3.7… 
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากร 

ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 

100.00 100.00 40,000 40,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ตัวชีวั้ดที่ 4.1 ประชากรในวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการสง่เสริมโอกาส
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 
“พาน้องกลับมาเรียน” 

ร้อยละของเด็กตก
หล่นและเด็กออก
กลางคันในระดับ
การศึกษา ข้ัน 
พ้ืนฐาน ได้รับการ
ติดตามค้นหาและกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา 

100.00 100.00 22,000 22,000 - 

2 โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ร้อยละของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การศึกษาอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

100.00 100.00 6,996,615 6,996,615 - 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา แบบมีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถิ่น
และ ภาคส่วนอื่น 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 หลอมรวมพลังความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ร้อยละของ
สถานศึกษาทุกแห่ง  
มรีะบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน นักศึกษา 
แบบมีส่วนร่วม 

100.00 100.00 40,000 40,000 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
/ตัวช้ีวัดท่ี 4.3… 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 เปิดบ้านอาชีวศึกษา เพ่ือ
การมีงานทำ 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูแนะแนว นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้ปกครองมีเจตคติ 
และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
ต่อการศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา 

ม ี มี 16,632 16,632 - 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพาน้องกลับมา
เรียน 

อัตราการออกกลางคัน
ของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

0 0 40,000 40,000 - 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.5 จำนวนสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 ศึกษาเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม "มวยไทย" 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้มวย
ไทย 
- ศึกษาดูงาน ชม
นิทรรศการมวยไทย 

ระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

5 5 - - - 

 
 
 
 

/ตัวช้ีวัดท่ี 4.6… 
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ตัวชีวั้ดที่ 4.6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาห้องเรียน
คู่ขนานสำหรับบุคคลออทิ
สติก 

ร้อยละของนักเรียนใน
ห้องเรียนคู่ขนาน
สำหรับบุคคลออทิ
สติกได้รับการ พัฒนา
ศกัยภาพอย่างทั่วถึง 

100.00 100.00 16,000 16,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่เข้า
ร่วมโครงการ มีจิต
อาสาพัฒนาและ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

100.00 100.00 6,750 6,750 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ร้อยละของ โรงเรียน
ขนาดเล็กที่ สามารถ
บริหาร จัดการได้ 

100.00 100.00 95,000 95,000 - 

 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระบบข้อมลูท่ีบูรณาการเช่ือมโยง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระดับจังหวัด
และหน่วยงานที่จัด
การศึกษา 

มีข้อมูลสำคัญและมี
ระบบที่สามารถใช้ 
งานร่วมกับหน่วยงาน
ทีจ่ัด การศึกษาท่ี 
ครอบคลุมและ 
เหมาะสม 

ม ี มี 4,400 4,400 - 

 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอียด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษาท่ี 
สามารถใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการ สอน
และการบริหาร จัด
การศึกษา 

100.00 100.00 12,000 10,120 1,880 

 
 
 

 
/ตัวช้ีวัดท่ี 6.4… 
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รายละเอยีด แผน ผล แผน ผล คงเหลือ 

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดอ่างทอง
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ี

ร้อยละความสำเร็จ
ของแผนที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายและพ้ืนที่ 

100.00 100.00 30,300 30,300 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการสภานักเรียน... 
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โครงการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    จุดเน้นท่ี 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Student : HQS1) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดอบรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาสภานักเรียน   

ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันท่ี 9 -10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ 
กติกา ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี รองรับการเติบโตเปน็พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ โดยมีนักเรียนแกนนำ
สภานักเรียน จำนวน 26 โรงเรียน รวม 52 คน เข้ารับการอบรม 

 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของของนักเรียนท่ีเข้า
ค่ายฯ สามารถดำเนินกิจกรรม
สภานักเรียนได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

80.00 80.00 80.00 100.00 

2. ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
รักชาติและกิจกรรมสร้าง
ภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

85.00 85.00 85.00 100.00 

เชิงคุณภาพ     
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 

ประการ รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมีจิตสำนึกอนุรักษ์ 
และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

 

/5.งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

73,016 73,016 - - - 73,016  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพ
กฎ กตกิา ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี รองรับการเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 
 
8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    จุดเน้นท่ี 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Student : HQS1) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก Design thinking บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals) โดยมีครูแกนนำรวม 60 คน เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม 2564 และวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
Design thinking ท่ีตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน นำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตได้จริง 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของครูแกนนำท่ีเข้า
รับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก Design thinking 
บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

90.00 90.00 93.90 
 

100.00 
 
 

2. จำนวนผลงานจากการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ  

16 16 16 100.00 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 100.00 
 
 

/ตัวชีว้ัด… 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
1. ครู มีความรู้และทักษะการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก Design thinking 
บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals) 
และมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมชัดเจนและถูกต้อง 
เป็นวิถีในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน และวางแผน
การดำเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

100.00 100.00 100.00 100.00 

2. มี “สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ” และ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างความ
ยั่งยืนในการดำรงชีวิต เป็น
แบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ด้าน
การศึกษา ให้กับโรงเรียนท้ัง
ใน/นอกสังกัด ภาครัฐ/เอกชน 
ชุมชนและท้องถิ่น 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

/5.งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ่้าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

27,200 27,200 - - - 27,200  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. ครู มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Design thinking บูรณาการศาสตร์
พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมชัดเจนและถูกต้อง เป็นวิถีในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และวางแผนการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
 2. มี “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
สร้างความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนท้ังใน/นอกสังกัด 
ภาครัฐ/เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/โครงการสร้างภูมิ... 
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โครงการสร้างภมูิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม พัฒนาการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมอบรมรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ
สารสนเทศจังหวัด(NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ภายใต้โครงการ
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา
ประสูทน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนหรือผู้รับผิดชอบจากสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 144 แห่ง, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 14 แห่ง, 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 8 แห่ง 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาในจังหวัด
อ่างทอง ท่ีได้รับการสร้าง
ภมูคุ้ิมกันตามเป้าหมาย 
2. ร้อยละของสถานศึกษาใน
จังหวัดอ่างทองท่ีเข้าร่วม
โครงการการและรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

100.00 
 
 
 

80.00 

100.00 
 
 
 

80.00 
 

100.00 
 
 
 

80.00 
 
 

100.00 
 
 
 

80.00 
 
 

เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาในจังหวัด
อ่างทอง ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามเป้าหมาย 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2. ร้อยละสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินเป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

60.00 100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

 
 

5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใชจ่้าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

10,000 10,000 - - 8,700 12,300  

6. ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  การนำเข้าข้อมูลซ้ำทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยยาเสพติดและอบายมุขเพิ่มมากขึ้น 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  /โครงการส่งเสริม... 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสรา้งภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    จุดเน้นท่ี 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้จากการดำเนินโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้าง
ภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และดำเนินการคัดเลือกครูเพื่อรับครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผลการคัดเลือกรางวัล ดังนี้  
  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
   - เกียรติบัตร ระดับ ยอดเย่ียม  ได้แก่ โรงเรียนโยธนิบูรณะ อ่างทอง 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่  โรงเรียนไผ่วงวิทยา 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น      ได้แก่ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 
  สถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
   - เกียรติบัตร ระดับ ยอดเย่ียม ได้แก่ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
  - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่    โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
  สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
   - เกียรติบัตร ระดับ ยอดเย่ียม ได้แก่ โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนบางระจันวิทยา 
   - เกยีรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
  ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
   - เกียรตบัิตรยอดเยี่ยม อันดับท่ี 3 ได้แก่ โรงเรียนโยธนิบูรณะ อ่างทอง 
  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
   - เกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับท่ี 6 ได้แก่ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
   - เกียรติบัตรดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
 
 

/กิจกรรมท่ี 2... 
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 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการ
ทำงานด้านจิตวิทยา 
  วันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารและครูท่ี
รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 77 คน เข้าร่วมอบรมพัฒนา เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม อัมพวัน โรงเรียน
สิงห์บุร ี
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของของโรงเรียน
ขนาดเล็ก (17 โรงเรียน) ได้รับ
การสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นท่ี 

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก มี
รูปแบบและวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ ในการส่งเสริมการจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

17 17 17 100.00 

เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
และนักเรียนกลุ่มเส่ียงได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่าง 
เท่าเทียม ท่ัวถึง และต่อเนื่อง 
รวมไปถึงได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
นกัเรียนมีภูมิคุ้มกัน และมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

100.00 100.00 100.00 100.00 

/5. งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใชจ่้าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

161,400 161,400 - 11,190 17,000 133,210  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 สถานศึกษาในสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สามารถบริหารจัดการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบติัใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ประจำปี 2565 

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565 เมื่อวันท่ี 26 
กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 162 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และเข้าใจ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เข้าสู่ระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการวางแผนพัฒนางาน และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบหน่วยงาน 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

150 คน 150 162 100.00 

 
 
 

 
/ตัวชีว้ัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และเข้าใจ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใชจ่้าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

11,500 11,500 - - - 11,500  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ               
ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และบูรณาการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการลูกเสือ... 
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โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี จราจร เมื่อวันท่ี 
14-16 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 87 คน โดย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 10๐ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าท่ีการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีการตั้งเครือข่าย
จิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. จำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เนตรนารี และวิทยากร 
2. จำนวนลูกเสือ เนตรนารี 
จราจร ในสถานศึกษา 

20 คน 
 

80 คน 

20 
 

80 

20 
 

67 

100.00 
 

83.75 

เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถ
ใช้ถนน อย่างปลอดภัย มีทักษะ
การใช้สัญญาณมือ สัญญาณ
นกหวีด 

90.00 90.00 100.00 100.00 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

100,000 100,000 - 83,020 - 16,980  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมรวมกลุ่มของคนจำนวนมากได้ 
  2. จังหวัดอ่างทอง แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   
มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าท่ีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
 2. สถานศึกษามีเครือข่ายจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ 
เนตรนารี ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา และสามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากขึ้น 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
/โครงการสร้างและ... 
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โครงการสร้างและสง่เสริมความเป็นพลเมอืงดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ              
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัด     โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
     กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมตามหลักสูตรโครงการท่ีกำหนด  หลักสูตร 2 วัน (ไป - กลับ) จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 
                       รุ่นท่ี 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
                       รุ่นท่ี 2 โรงเรยีนวัดท่าชุมนุม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง        
 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ในวันท่ี 27 
กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ        
2) จำนวนคณะวิทยากร ครู และ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีเข้าร่วม 

180 คน 
 
 

20 คน 
 

180 
 
 

20 
 

141 
 
 

30 

78.00 
 
 

100 

เชิงคุณภาพ     
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การ
ฝึกอบรม  

100.00 100.00 100.00 100.00 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

160,000 160,000 - 56,618 - 103,382 - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
     1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าท่ี เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง  
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานทำ มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง และนักเรียนแกนนำ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการอาชีวศึกษา... 
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โครงการอาชีวศึกษาเป็นเลิศและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center  
1. ช่ือหน่วยงาน   วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

2. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
  วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it จิตอาสา และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ณ ชุมชนวัดไทรย์นิโครธาราม อ.ไชโย จ.อ่างทอง วันท่ี 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1) จำนวนผู้รับบริการศูนย์ 100 – 150 

คน 
100 – 150 1,575 100.00 

- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix 
it จิตอาสา 

  400  

- หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   1,175  
 
4. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

296,000 295,930 50,000 146,000 50,000 49,930  

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix 
it จิตอาสา 

มีการใช้จ่ายงบประมาณท้ังส้ิน 96,000 บาท 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีการใช้จ่ายงบประมาณท้ังส้ิน 199,930 บาท 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
6. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
     ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ด้านฝีมือช่าง การซ่อมอุปกรณ์ทาสงการเกษตรด้วยตนเอง ส่งผล
ให้เอื้อต่อการทำงานท่ีทันท่วงที และยังสามารถส่งเสริมอาชีพรับจ้างการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ได้อีกด้วย อีกท้ัง 
ยังมได้รับทักษะความรู้การทำอาหาร เพื่อการประกอบชพ ซึ่งเป็นระยะสูตรระยะส้ัน 
 

/7. ภาพกิจกรรม... 
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7. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
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โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    จุดเน้นท่ี 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Student : HQS1) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้จากการดำเนินโครงการ 

 การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และนักเรียนใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (เครือข่าย) 
 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ดำเนินการสอบแข่งขนัในวันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565 ณ 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนสิงห์บุรี 
 1) สถติิผู้เข้าสอบแข่งขันฯ รอบแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 
  - เข้าสอบท้ังส้ิน 251 คน จากผู้สมัครท้ังส้ิน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 
  - ขาดสอบท้ังส้ิน 90 คน จากผู้สมัครท้ังส้ิน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 36.39 

 2) สรุปผลการสอบแข่งขันฯ รอบแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 
  - ได้รับเหรียญรางวัลท้ังส้ิน 64 คน จากผู้เข้าสอบท้ังส้ิน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 
  - ได้รับรางวัลเหรียญทอง 11 คน จากผู้เข้าสอบท้ังส้ิน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38 
  - รางวัลเหรียญเงิน 21 คน จากผู้เข้าสอบท้ังส้ิน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37 
  - รางวัลเหรียญทองแดง 32 คน จากผู้เข้าสอบท้ังส้ิน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 
 รอบสอง (ระดับประเทศ) ดำเนินการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามสอบ 
โรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งต้ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นศูนย์สอบท่ี 27 มีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (เครือข่าย) 4 แห่ง 
ได้แก่ 1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 4) สำนักงานเขตพื้นท่ีก ารศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 สถิติผู้เข้าสอบแข่งขันฯ รอบ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
   - ผู้มีสิทธิ์สอบ 62 คน เป็นเด็กในสังกัด สพม. สหอท 32 คน จากเครือข่าย 30 คน 
   - เข้าสอบท้ังส้ิน 60 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบท้ังส้ิน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.78 
   - ขาดสอบท้ังส้ิน 2 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบท้ังส้ิน 62 คน   คิดเป็นร้อยละ   3.22 

/4. ผลการดำเนินงาน... 
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4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด 
ได้รับโอกาสในการส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการ   

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและแสดง
ความสามารถทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับของสาธารณชน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

75,375 75,375 - - 7,500 67,875  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถทาง
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถจัดกิจกรรมและเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร 

 

 
/8. ภาพกิจกรรม... 
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8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
1. ช่ือหน่วยงาน   วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 

2. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

โครงการเขียนแผนหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  

 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองได้ดำเนินโครงการเขียนแผนหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการท่ีมีความต้องการตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ัง 
ยังเป็นการวางแนวทางการมีอาชีพ มีงานทำของผู้เรียนในสังกัดท่ีจะสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ 
โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองกับสถานประกอบการ (MOU) 
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาและผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. บริษัท ทากาโน่ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 
   2. บริษัทวันคอมมูนิต้ี จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 
   3. บริษัทวี กรีนเนอร์ จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 
   4. บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 
   5. สภาท่ีปรึกษาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน ลงนาม เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 
   6. บริษัทไทยแอดวานร์เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
   7. บริษัท แอพพลิแคด จำกดั (มหาชน) ลงนาม เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 
   8. บริษัท ไอเอแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 
   9. บริษัท เอม็เอสไอ โซลูช่ัน จำกัด ลงนาม เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 
   10.บริษัท แมซชีนเทค จำกัด ลงนาม เมือ่วันท่ี 8 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
/โครงการทดสอบ... 
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โครงการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในและนอกสังกัด อกีท้ัง เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ท่ีจะสามารถเป็นกลไกการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาและการแก้ไขปัญหาส่ิงเร้าท่ีเป็นผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองได้อย่างมี
คุณภาพ และพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2564 ระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2564 50.67 37.13 36.61 34.64 
2563 55.26 40.50 28.34 38.09 
2562 48.19 31.31 31.86 34.87 
2561 55.64 36.68 36.26 39.50 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ที่ โรงเรียน ( )  
ภาษาไทย 

( )  
อังกฤษ 

( )  
คณิตศาสตร์ 

( )  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสาระ 

1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 66.23 40.40 36.79 39.84 45.81 
2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 59.27 32.45 27.72 33.97 38.35 
3 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” 56.44 27.86 22.70 30.64 34.41 
4 โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ 54.70 26.23 22.19 33.01 34.03 
5 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 47.79 22.66 24.94 36.25 32.91 
6 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 52.56 26.56 21.38 31.11 32.90 
7 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 49.25 28.13 17.70 28.20 30.82 
8 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 47.10 24.88 18.91 25.93 29.20 
9 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 45.36 22.32 15.61 28.71 28.00 

 
 

/เปรียบเทียบ... 
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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

 เปรียบเทียบ ผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของ สพม.สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 48.04 54.48 54.87 56.43 58.12 +1.69 
ภาษาอังกฤษ 26.17 29.71 32.09 36.34 32.92 -3.42 
คณิตศาสตร์ 29.36 35.55 26.27 29.21 27.47 -1.74 
วิทยาศาสตร์ 32.03 28.34 29.69 31.27 34.07 +2.80 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 33.90 37.02 35.73 38.31 38.15 -0.16 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – ประเทศ 
สพม.  

– สพฐ. 
ภาษาไทย 46.40 47.74 49.66 +3.26 +1.92 
สังคมศึกษา 36.87 37.45 39.29 +2.42 +1.84 
ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 26.28 +0.72 +0.45 
คณิตศาสตร์ 21.28 21.83 22.50 +1.22 +0.67 
วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 29.45 +0.80 +0.41 

เฉลี่ยรวม 31.75 32.38 33.44 +1.69 +1.06 

 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การจัดการ
ทดสอบไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด และมขีั้นตอนการดำเนินงานท่ีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานท่ีสอบ  
4. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 
 
 
 

 
 
 

 
/โครงการส่งเสริม... 
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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

โครงการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะ “เด็กไทยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   กลุ่ม นเิทศ ติดตามและประเมนิผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

 นักเรียน ป.1-3 อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย จ นักเรียน ป.4-6 อ่านคล่อง  นักเรียนทุกคน ได้รับการ
พัฒนาด้านการคัดลายมือ ระดับดี 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชีวั้ด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
ร้อยละของ -นักเรียน ป.1-3 อ่าน
ออกเขียนได้ ลายมือสวย จ 
นักเรียน ป.4-6 อ่านคล่อง  
นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนา
ด้านการคัดลายมือ ระดับดี 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

39,020 28,200 - - 28,200 -  

 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการทดสอบ... 
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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

โครงการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2564 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   กลุ่ม นเิทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้ดำเนินโครงการทดสอบความสามารถในการอ่าน 
(RT) ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3 (NT)              

ปีการศึกษา 2564 โดยได้จัดทำแบบทดสอบให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจเข้าทดสอบในสังกัด
ครบทุกคนทุกโรงเรียน 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ผลการทดสอบด้านการอ่านของ
นักเรียน 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

104,700 104,700 - - 104,700 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ลืมหนังสือ/ผู้ไม่รู้หนังสือ 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง 
2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
 ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง มีการดำเนินการจัดทำ
คู่มือ หลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือควบคู่กับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มีการบันทึกหลังการสอน  มีแบบสำรวจความ
ต้องการของผู้เรียน  มีส่ือ/เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ควบคู่กับการวัดผลประเมินผลหลังเรียน  มีการจัดทำทะเบียน
ประวัติผู้เรียน และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลอย่าง
เป็นระบบ  และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากจบหลักสูตรเพื่อประเมินปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรผู้ไม่รู้
หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 



ห น ้ า  | 66 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะ แบบ "Coach" และรูปแบบ 
Active Learning/Co-creation และส่งเสริมพหุปัญญาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตรวรรษท่ี 21 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   กลุ่ม นเิทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนความคิด การปฏิบัติ การนำความรู้ไป
ใช้สะท้อนความคิดปฏิสัมพันธ์การทำงาน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ 
และเจตคติในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งทศวรรษท่ี 21 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนความคิด การปฏิบัติ การ
นำความรู้ไปใช้สะท้อนความคิด
ปฏิสัมพันธ์การทำงาน และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ 
และเจตคติในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาทักษะแหง่ทศวรรษท่ี 21 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ่้าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

54,230 52,300 - - 52,300 -  

 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

โครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ โดยมีนายประสงค์ 
อุบลวัตร ประธานกรรมการ CLC ระดับจังหวัดเป็นประธานในการประชุม โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
บรรยายภายใต้นโยบาย "ห้องเรียนอาชีพ" กิจกรรม "การมีอาชีพมีงานทำ" เพื่อร่วมส่งเสริมให้มีหลักสูตรท่ี
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1.มีหน่วยงานทางการศึกษา
ระดับข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา เข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาท่ีมีความ
เช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

ม ี
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 
 
 

ม ี
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/ตัวชี้วัด... 



ห น ้ า  | 68 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2. มีหลักสูตรการศึกษาท่ีมี
ความเช่ือมโยงการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นท่ี ระดับจังหวัด 

ม ี มี ม ี - 
 

เชงิคณุภาพ     
1) หลักสูตรการศึกษามีความ
เช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นท่ี ระดับจังหวัด จัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ และบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 

ม ี มี ม ี - 
 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

72,000 71,985 - 45,125 26,860 - - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีแจ้งให้ดำเนินการกลางปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ กศจ.ไม่ได้มี
บทบาท / ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 อัตราการเข้าเรียนในสถาบันการอาชีวศึกษา มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 
          

/8.ภาพกิจกรรม... 
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8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

/โครงการตรวจ... 
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โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้จากการดำเนินโครงการ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินโครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วันท่ี 2 มีนาคม 2565 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายพิทักษ์ สุริยะ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 และประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการท่ี 1 กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (พื้นท่ี
จังหวัดอ่างทอง) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยรับตรวจ ในจังหวัดอ่างทอง
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดลงพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 

วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นายพิทักษ์ 
สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธาน การประชุมช้ีแจงการนำเข้าข้อมูลลงใน
ระบบติดตามประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอา่งทอง 

วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2565 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ
ท่ี 1 และคณะ ลงพื้นท่ีติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 โดย 
นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมาย ให้ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมสานฝัน 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และมอบหมายให้นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ลงพื้นท่ีติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ในการนี้มีหน่วยรับตรวจของจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมรายงานผลการตรวจราชการ
เพิ่มเติมทุกหน่วยรับตรวจ 

 

/วันองัคาร... 
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วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 และคณะ ลงพื้นท่ีติดตาม
ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการดา้นสาธารณสุขในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมาย ให้นาง
สมรัตน์ สุคนธ์สราญ  รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล และนางภัครดา เทียนสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ร่วมลงพื้นท่ี
และรายงานผลการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 
และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ รายงานผลระดับการ
ดำเนินงานระดับโรงเรียน 

วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2565 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการท่ี 1 และคณะ ลงพื้นท่ีติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบท่ี 2 
โดยมี  นายวุฒิ ชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่ างทอง รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยนางเฉลียว เอี่ยมสกุล  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และนายวัฒนา สังข์ชุม ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ให้การต้อนรับพร้อมท้ังรายงานข้อมูลการตรวจราชการครั้งนี้ 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
1. ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในหน่วยงาน
ทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดอ่างทองทุกสังกัด 

หน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดอ่างทอง
ทุกสังกัดดำเนินการ
ตามเป้าหมาย 

ทุกหน่วยงาน มีข้อมูลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ใน
หน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดอ่างทอง
ทุกสังกัด 

100.00 

 

 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวน
เปา้หมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 

2. บุคลากรทุกคนใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทองให้ความร่วมมือใน
การดำเนินงานตามคำ
รับรองปฏิบัติราชการ 

มีการดำเนินการตาม
คำรับรองปฏิบัติ
ราชการตามปฏิทินคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

บุคลากรทุกคน
ในสำนักงาน
ศึกษาธกิาร
จังหวัดอ่างทอง
ใหค้วามร่วมมือ
ในการ
ดำเนินงานตาม
คำรับรอง
ปฏิบัติราชการ 

ทุกกลุ่มภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายมี
ข้อรายงานผลการ
ดำเนินการตามคำ
รับรองปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 
เดือน 

100.00 

เชงิคุณภาพ      
1. การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เป็นระยะช่วย
สนับสนุนการดำเนินงานให้
ทันตามปฏิทินการทำงานท่ี
กำหนดไว้ 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การตรวจ
ราชการทุกครั้ง 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ตรวจราชการ 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
ตรวจราชการทุก
ครั้ง 

100.00 

  2. สามารถนำผลการ
รายงานไปใช้เป็นข้อมูล/
แนวทางการปรับแผนใน
รอบปีต่อไปได้ 

นำผลการรายงานไป
ใช้เป็นข้อมูล/แนว
ทางการปรับแผนใน
รอบปีต่อไปได้ 

ส่งรายงานให้
หน่วยรับตรวจ
ใช้เป็นข้อมูล/
แนวทางการ
ปรับแผนใน
รอบปีต่อไปได้
ทุกหน่วย 

ทุกหน่วยรับตรวจ
ได้รับรายงานผล
การดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เป็น
ระยะช่วย
สนับสนุนการ
ดำเนนิงานให้ทัน
ตามปฏิทินท่ี
กำหนดไว้เป็น
ข้อมูลปรับแผนใน
รอบปี 

100.00 
 

 

 

 

/5.งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

60,000 23,691 6,860 5,211 4,150 7,470 - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ           

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการสนับสนุนการตรวจราชการกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการกำหนดตัวช้ีวัดการดำเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง 
ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีต่อไป 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

/โครงการขับเคล่ือน… 



ห น ้ า  | 74 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  
โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด : กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเสมอภาคกันอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง โดยมีการจัดโครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสังเวียน 
พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 140 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) เป็นแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบท
ของจังหวัด 
2) มีตัวชีว้ัดผลการดำเนินงาน
ขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึงตามบริบทของ
จังหวัด ครอบคลุมทุก
หน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นท่ีจังหวัด 

1 วิธี 
 
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 

 

/ตัวชี้วัด... 



ห น ้ า  | 75 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
3) มีการกำกับติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าทุก 
ไตรมาส ทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด 

ม ี มี มีการกำกับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

100.00 
 

เชงิคณุภาพ     
1) คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสถาบันที่จัด
การศึกษาอื่น มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึง ตามบริบทของ
จังหวัด กำหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งกำกับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผล 
 

ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2) จังหวัดมีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
เท่าเทียม และท่ัวถึงของจังหวัด
ให้มีคุณภาพและมีความเท่า
เทียมตามบริบทของพื้นท่ี
จังหวัด ซึ่งกำหนดขึน้อย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
จังหวัดท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา รวมทั้งมีการ
กำหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานท่ีเป็นตัวชี้วัดกลาง
สำหรับให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานและสถานศึกษาใช้
ขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึง ตามบริบทของ
จังหวัด และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ม ี
 

มี 
 

ม ี
 

100.00 
 

5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ่้าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

90,900 74,680 - - 74,680 - - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีแจ้งให้ดำเนินการกลางปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ กศจ.ไม่ได้มี
บทบาท / ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 
/7.ประโยชน์... 
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7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ           

 การจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ีจังหวัด ของทุกหน่วยงานทางการศึกษามีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 / แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 / แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และยั่งยืน 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/โครงการขับเคล่ือน... 
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ประชุมช้ีแจงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและการนิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการ 
ในตำแหน่งศึกษาศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการผ่านระบบออนไลน์  Zoom meeting  
โดยการประชุมครั้งนี้มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอ่างทอง ทุกสังกัด รวม 261 แห่ง เข้าร่วมประชุม  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกสรรและการจัดเก็บส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครูปฐมวัย ผ่าน
ระบบออนไลน์ Microsoft Teams” ในวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2565 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาว 
ภณัฑิลา ภู่ระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ โดยมีนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจากสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดอ่างทอง ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครั้งส้ิน 305 คน 
 3. การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย  
ผลการคัดเลือกด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภาค นางสาวมณฑา จิตตช่ืน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมชน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ช่ือผลงานการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม WTCN MODEL ผลการคัดเลือกด้านการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภาค นางสาววรรณนภา นาถพินิจ ครูโรงเรียนวัดนางเล่ว โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ช่ือผลงานการใช้ส่ือเกมการศึกษาบูรณาการทักษะ
ชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 
  4.  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
ในศตวรรษท่ี 21 สู่ความเป็นเลิศ ในการนี้มีผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จาก สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 56 คน 

/4.ผลการดำเนินงาน... 
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4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 
3 - 6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา 
จัดประสบการณ์เรียนรู้และจัด
การศึกษาให้มพีัฒนาการสมวัย
ในทุกด้าน    
2. ร้อยละของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี
คุณภาพ ระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 
3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่
ในระดับดี 
4. ผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย
อย่างบูรณาการ 

100.00 
 
 
 
 

80.00 
 
 
 
 
 

80.00 
 
 
 
ม ี
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
มี 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
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100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
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/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 
3 - 6 ปี) มีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกด้าน 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

80.00 
 
 

80.00 
 

80.00 
 
 

80.00 

85.00 
 
 

100.00 
 

100.00 
 
 

100.00 
 

 

5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

48,000 48,000 - - 15,000 33,000 - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอจึงต้องดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ทำให้การพัฒนาส่งเสริม    
การจัดการเรียนรู้ของครูไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ และท่ัวถึง 
 2. ควรให้ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดทุกจังหวัดได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่ใช่เฉพาะ
จังหวัดท่ีเป็นตัวแทนระดับภาค 
 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี ) ทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพรวมท้ังได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง เข้มแข็ง มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 
 2. สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 
  3. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับ
พื้นท่ีและระดับกระทรวง 

/ภาพกิจกรรม... 
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8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
/โครงการนิเทศ... 
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โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
   จุดเน้นท่ี 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Student : HQS1) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้จากการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 สำนั กงานเขตพื้ น ท่ี การศึกษามั ธยมศึกษาสิงห์ บุ รี  อ่ างทอง ดำเนิ นการจัดประชุมทางไกล 
“การขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษา” ของโรงเรียนในสังกัด 26 โรงเรียน เพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้รับทราบและดำเนินการ
ขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันท่ี 31 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม Google 
Meet ณ ห้องประชุม Conference สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ลงพื้นท่ีตรวจ
เยี่ยมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน เพื่อติดตามแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน และผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของโรงเรียน พร้อมกับได้ร่วมประชุมวางรูปแบบและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
 
กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ดำเนินการแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการ อ.
ก.ต.ป.น. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคล่ือนภารกิจการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับ
ดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการ นิเทศหนุนเสริม และนิเทศช้ันเรียน เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาค
เรียน การดำเนินงานตามนโยบาย การดำเนินงานในแต่ละฝ่าย/งาน ของสถานศึกษาในสังกัด 4 ด้าน (ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป) และนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
 
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศแบบบูรณาการ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดทีมลงพื้นท่ีนิเทศแบบบูรณาการ การ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันท่ี 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565  

/เพื่อนิเทศและ... 
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เพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.  โดยคณะกรรมการนิเทศ  
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ได้ดำเนินการนิเทศ 
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน ในประเด็น  
  1) ประเด็นความพร้อมในการเปิดภาคเรียน การดูแลครู บุคลากร และนักเรียนด้านความ
ปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
  2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสะท้อนให้กับสถานศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา โดยการแลกเปล่ียน สะท้อนความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  และมีผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3) 
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) ครูผู้นิเทศ 
 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ  
อ.ก.ต.ป.น. ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อขับเคล่ือนภารกิจการนิเทศหนุนเสริมบูรณาการร่วมกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศหนุนเสริม 
 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน 
(ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป) ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) กับคณะศึกษานิเทศก์ 
 
กิจกรรมที่ 7 การนิเทศชั้นเรียน 
 การนิเทศช้ันเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนในสังกัด 
 
กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมระบบนิเทศภายในที่เข็มแข็ง 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมคณะทำงานสรุปผลการนิเทศ
บูรณาการ และจัดทำคู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานของสถานศึกษา 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 โรงเรียน (รร.ท่าช้างวิทยาคาร, รร.ศรีวินิตวิทยาคม, รร.โยธินบูรณะ อ่างทอง และ รร.โพธิ์
ทองพิทยาคม) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี 5-7 กรกฎาคม 2565 ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 
 

/กิจกรรมท่ี 9... 
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กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ดำเนินการประชุมคณะทำงานสรุปการ 

จัดทำนวัตกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และให้ครูจัดทำผลงานนวัตกรรมการนิเทศ  
เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาสถานศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีคณะทำงานจากผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุม
จัดทำนวัตกรรม เมื่อ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ช้ัน 2 
 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัด ได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียน
เป็นฐาน 

100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 

2. ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัด ได้รับการบูรณาการ 
ติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

3. ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัด ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในท่ี
เข้มแข็งเชิงบริบท 

100.00 100.00 100.00 100.00 

4. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

100.00 100.00 100.00 100.00 

เชิงคุณภาพ     
1. โรงเรียนได้รับการบูรณาการ 
ติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

/5.งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

192,200 192,200 - - - 192,200  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. โรงเรียนได้รับการบรูณาการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 
 2. โรงเรียนได้รับการนิเทศหนุนเสริม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และรับทราบแนวนโยบายในการทำงานจาก
คณะกรรมการนิเทศ 
 3. โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศท่ีเข้มแข็งเชิงบริบทพื้นท่ี 
 4. มีข้อมูลสรุปผลการประเมิน การนเิทศ ติดตาม ประเมินผล โดยรูปแบบการนิเทศหนุนเสริม รายกลุ่มงาน  
 5. มีข้อมูลสรุปผลการประเมิน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของสถานศึกษา 4 ด้าน 
 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม บริหารงานบุคคล 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอา่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel และการ
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับฟังก์ช่ันต่างๆ วันพุธท่ี 31 สิงหาคม 2565 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.38 โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรม คือ นายพิทักษ์ สุริยะ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมท้ัง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบ PMSS ของ
สำนักงานท่ีจะใช้เป็นระบบ e-Office ในปีงบประมาณต่อไป  
 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้นแบบ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสงคราม ระหว่างวันท่ี 1 - 2 กันยายน 2565 โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Best Practice) 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  1.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและ
เจ้าหน้าท่ีคุรุสภาจังหวดั
อ่างทอง  

32 คน 27 84.38 

รายงานผลการดำเนินโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ประจำปี
งบประมาณ 2565 

1 เล่ม 1 100.00 

 

 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชงิคณุภาพ 1. บุคลากรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพให้ก้าวทันเทคโนโลยี 

สามารถนำกระบวนการดิจิทัล

มาใช้ในการทำงานให้เกิดความ

คล่องตัว และแก้ไขปัญหาได้

อย่างรวดเร็ว 

2. บุคลากรนำความรู้ท่ีได้รับมา

พั ฒ น าและ เสริม สร้ า งก าร

ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   

90 คน 92.80 92.80 

5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

40,000 40,000 - - - 40,000 - 

27,200 3,950 - - - 3,950 งบสนง. 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรเป็นโรคประจำถิ่น และมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำใหก้ารดำเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ           
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าท่ีคุรุสภาจังหวัดอ่างทอง มีทักษะและ

ศักยภาพในการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทำงานอย่างมีความสุข 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel และการ
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับฟังก์ช่ันต่างๆ  วนัพุธที่ 31 สิงหาคม 2565   
 
 
 
 
   

/กิจกรรมท่ี 2… 



ห น ้ า  | 88 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้นแบบ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
ระหว่างวนัท่ี 1 - 2 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่งเสริม... 
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โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
“พาน้องกลับมาเรียน” 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนิน
โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งสามารถ
พาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครบทุกคนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งเด็กเหล่านี้จะได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายโดยบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ระดมสรรพกำลังในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือ เด็กตก
หล่นและเด็กออกกลางคันกับหน่วยงานท่ีร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานในระดับภูมิภาค และระดับพื้นท่ี ตามบทบาทหน้าท่ี หรือภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมท้ัง มีแนวทางป้องกันเด็กท่ีอยู่ในระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคันในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
การติดตามค้นหาและกลับเข้า
สู่ระบบการศึกษา 

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

 

 

 

/5.งบประมาณ... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
1. เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา 
อยา่งมีคุณภาพ โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกีย่วข้องใน
การดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

20,000 20,000 - 20,000 - -  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โดย
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ท่ีเกีย่วข้องในการดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่างผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โดยมีครูท่ีรับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 142 คน เข้าร่วมประชุม ผ่าน Video Conference ระบบ MS 
Teams มีนายเอกลักษณ์ ทิมทอง ผอ.ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สพฐ.ช้ีแจงวิธีการใช้ Application 
“พาน้องกับมาเรียน” นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ผอ.สำนักนโยบายและแผน ช้ีแจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็ก
ตกหล่นและออกกลางคัน และเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดย  
นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง 
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โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    จุดเน้นท่ี 3  โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นำข้อมูลการติดตามกลุ่มเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน ท่ีคาดว่าจะไม่จบการศึกษาภาคบังคับ มาวางแผนกำหนดลงพื้นท่ีเยี่ยมเด็ก ร่วมกับผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา โดยให้โรงเรียน
ติดตามนักเรียน และรายงานสภาพความเป็นอยู่ ภาพถ่าย ลงใน platform เพื่อให้การช่วยเหลือตามลำดับ 
 ผลการติดตาม 
 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีนักเรียนท่ีต้องติดตามปีการศึกษา 
2564 ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 43 คน โดยสามารถติดตามให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับช้ัน 
ม. 3) และส่งต่อเพื่อให้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับช้ัน ม. 6) หรือเทียบเท่า จำนวน 43 คน คิดเป็น 100% 
 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ดำเนินการติดตามนักเรียนท่ีเส่ียงหลุด
ออกจากระบบการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ต่ออีก จำนวน 19 คน 

  รายละเอียดการติดตาม จำนวน/คน หมายเหตุ 

- ศึกษาต่อในระบบการศึกษา 3   

- ศึกษาต่อสถาบันอาชีวฯ 11   

- ศึกษาต่อสังกัดเอกชน 8   

- ศึกษาต่อสังกัดเทศบาล 1   

- ศึกษาต่อนอกระบบการศึกษา 13   

- ประสงค์ศึกษาต่อ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ จำเป็นต้องประกอบอาชีพ 2   

- ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 3 ควรยุติการติดตาม  

จบการศึกษา 

ภาคบังคับแล้ว 

- ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ / มีครอบครัว 1 

- ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ  ไม่ประกอบอาชีพ 1 

รวมจำนวน 43   

 
 
 

/4. ผลการดำเนินงาน… 
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4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของติดตามนักเรียน
จากขอ้มูลรายช่ือระบบ DMC 
(สพฐ.แจ้ง) จำนวน 34 ราย 
โดยติดตามพบตัว ดำเนินการ
แนะนำให้เรียนต่อ และส่งต่อ
ให้ได้รับการศึกษาจนจบภาค
บังคับ 

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

2. ร้อยละของติดตามนักเรียน
จากข้อมูลรายช่ือระบบ กสศ. 
(สพฐ.แจ้ง) จำนวน 9 ราย 
โดยติดตามพบตัว ดำเนินการ
แนะนำให้เรียนต่อ และส่งต่อ
ให้ได้รับการศึกษาจนจบภาค
บังคับ 

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนได้กลับมาเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ (9 ปี) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

20,000 20,000 - 20,000 - -  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

 

/7. ประโยชน์... 
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7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โดย
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ท่ีเกี่ยวขอ้งในการดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการจัดการศึกษา... 
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โครงการจัดการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง  
2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ได้ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีนักเรียนเข้า
ระบบการศึกษา รวมท้ังส้ิน 6,717 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 6,996,615 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานแนะแนว... 
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งานแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส  
และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

1. ช่ือหน่วยงาน   วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

2. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ ในช่วงเดือน มกราคม 2565 เพื่อสร้างเจตคติ และมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี ต่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีพัฒนาสายอาชีพ และรองรับการ
มีงานทำและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒนา... 
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานแนะแนวสถานศึกษาในสังกัด  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    จุดเน้นท่ี 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Student : HQS1) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพงานแนะแนวของ
สถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวประจำ
โรงเรียน จำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 50 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูแนะแนวในสถานศึกษาให้มีความรู้ในด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ และด้านทักษะการดำรงชีวิต   
รวมถึงพัฒนาการจัดการแนะแนวในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายจัดการแนะแนวระหว่างศูนย์แนะแนวประจำ
เขตพื้นท่ีการศึกษากับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ช้ัน 2 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ร้อยละของครูท่ีปรึกษา ครู
แนะแนว และครูท่ีปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้รับการอบรม
พัฒนาและเพิ่มทักษะ 

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

เชิงคุณภาพ     
1. ครูท่ีปรึกษา  ครูแนะแนว  
และครูท่ีปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สามารถดำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 

/5.งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่

ได้รับ 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

16,632 16,632 - - - 16,632  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 ครูท่ีปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูท่ีปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถดำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการศึกษา... 
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โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม "มวยไทย" 
1. ช่ือหน่วยงาน   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 2. 
ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ได้ให้บริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย แก่ นาย
พรีส รักษาสมัย ผู้จัดการ แผนกค่ายมวย สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี และคณะฯ ณ วันจันทร์ท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
3. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒนา... 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 
1. ช่ือหน่วยงาน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง    

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    กลยุทธ์ท่ี   4  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กพิการเด็กพิการ 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 การจัดการแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกจะเป็นการจัดการท่ีมุ้งเน้นพัฒนาศักยภาพของ
เด็กออทิสติก จนสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติในห้องเรียนปกติได้ โดยเด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นและ
เสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆทุกด้าน รวมถึงด้านวิชาการความรู้ตามกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็น
ความสำคัญและได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 
เพื่อให้เด็กออทิสติกได้รับการพัฒนา และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 นักเรียนในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ  
มีส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและนักเรียนในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกท้ัง 2 แห่ง ได้รับ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับ
บุคคลออทิสติกในโรงเรียน 
ได้รับการสนับสนุนส่ือการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

2 2 2 
 

100.00 
 
 

เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของนักเรียนใน
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับ
บุคคลออทิสติกได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพอย่างท่ัวถึง 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

/5.งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

16,000 16,000 - - - 16,632  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับ
บุคคลออทิสติก  ต้องหยุดเรียนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำให้นักเรียนไม่ได้เรียนเป็นเวลาถึงหนึ่งในสามของ
ปีการศึกษา แม้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายท่ีจะยกเลิกวันหยุดเพื่อชดเชยเวลาเรียนท่ีหายไปแต่การ
ขาดเรียนสะสมก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนในระยะยาวทำให้พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กลดลง 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 - 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5... 



ห น ้ า  | 102 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการปลูกป่า... 
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา  

12 สิงหาคม 2565 

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำเนินโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2565  
ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 120 คน ซึ่งได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมท้ังทักษะการดำรงชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของนักเรียนอีกด้วย 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ      
1. จำนวนลูกเสือ เนตรนารี 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด    

91 คน 91 120 100.00 

เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละของผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจการจัด
กิจกรรม ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  

85.00 85.00 92.40 100.00 

 
 
 
 
 

/5. งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่

ได้รับ 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

6,750 6,750 - - - 6,750  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ได้มีส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธาน รวมถึงตระหนักถึ ง
ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          2. การมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นให้อยูร่่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการยกระดับ... 
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โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ณ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    จุดเน้นท่ี 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Student : HQS1) 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาม ัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ดำเนินการประชุมขับเคล่ือนนโยบาย การ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 17 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจการ
ขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ถอดประสบการณ์การ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษานำไปประยุกต์และปรับใช้ตามบริบทของ
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ สร้างการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครอง พร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อขับเคล่ือนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยจัดสรรให้กลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง กลุ่มละ 
5,000 บาท และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการทักษะอาชีพ และขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กให้มคุีณภาพ เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ลงพื้นท่ีนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อนิเทศและ
ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 17 โรงเรียน 

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชงิปริมาณ      
1. ร้อยละของโรงเรียนขนาด
เล็ก (จำนวน 17 โรงเรียน) 
ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นท่ี 

100.00 100.00 100.00 
 

100.00 
 
 

/ตัวชี้วัด... 



ห น ้ า  | 107 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2. โรงเรียนขนาดเล็ก มี
รูปแบบและวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ ในการส่งเสริมการจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

17 17 17 100.00 

เชิงคุณภาพ     
1. มีเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนอืน่ ๆ โดยบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกัน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

2. โรงเรียนขนาดเล็กมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี ผู้ปกครอง 
ชุมชน ให้การยอมรับ พึงพอใจ
ต่อการบริหารโรงเรียน 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

95,000 95,000 - - 95,000 -  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 1. มีเครือขา่ยความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนอื่น ๆ โดยบูรณา
การการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 

2. โรงเรียนขนาดเล็กมีภาพลักษณ์ท่ีดี ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับ พึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน 
 

/8.ภาพกิจกรรม... 
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8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

/โครงการประชุม... 
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โครงการประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม นโยบายและแผน 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 ดร.วิสิทธิ์  ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
ติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และดัชนีทางการศึกษา เพื่อติดตามสภาพปัญหาการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ และระบบข้อมูลงานบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดอ่างทอง ท้ังนี้ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาของจังหวัดอ่างทองมีคุณภาพและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในข้อมูล GPP ต่อไป 
4. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

4,400 4,400 - - - 4,400  

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 

6. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 เครือข่ายความร่วมมือและสถานศึกษาได้แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาไป
ปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้นำปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและมีคุณภาพ 
 
 
 
 

/7. ภาพกิจกรรม... 
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7. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒนา... 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการสื่อสาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม อำนวยการ 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้วย PMSS และ web site ของสำนักงาน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 31 คน 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. มีวิธีปฏิบติัท่ีดี (Best 
Practice) เป็นแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ (การ
ใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้วย PMSS และ web 
site ของสำนักงาน) 
2. ร้อยละของหน่วยงานภายใน
ท่ีสามารถเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานบน Platform และ
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
3. รายงานผลการดำเนินงาน 
ต่อหน่วยงานท่ีติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการ 

1 วิธี 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
1 

100.00 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
1 

เชิงคุณภาพ     
ร้อยละของความสำเร็จของการ
ดำเนินงานโครงการ 

100.00 100.00 100.00 100.00 

/5. งบประมาณ... 
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5. งบประมาณ 
โครงการที่

ได้รับ 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

12,000 10,120 - - 10,120 -  

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกั ด สามารถรั บ – ส่ งหนั งสื อ ผ่ านระบบ PMSS ได้                                                         
และสามารถเผยแพร่การดำเนินงานบน Platform และ Web Site ได้ และหน่วยงานอื่น, บุคคลภายนอก
สามารถ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                     
จาก Platform และ Web Site ได้ 

8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการจัดทำแผน... 
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โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
1. ช่ือหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   กลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา 

3. ผลการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการขับเคล่ือนโยบายสู่การ
ปฏิบัติเป็นโครงการและกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 – 2569 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เมื่อวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2565 โดยมี
คณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566-2570  ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานด้านการศึกษาภาพรวมของจังหวัดอ่างทองท้ังในระบบและนอกระบบ 
เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาภาพรวมจังหวัดอ่างทองอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิการจัดทำแผนมาบรรยายให้ความรู้และเปน็ท่ีปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้มีความ
สมบูรณ์และมี คุณภาพ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้นำเข้าท่ีประชุม กศจ. เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีมติให้ความ
เห็นชอบในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 พร้อมท้ัง ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อไว้ใช้
ประโยชนต่์อไป 
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570   

1 ครั้ง 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
 
 
 

100.00 
 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 ครัง้ 2 2 100 

เชงิคณุภาพ      
1) จังหวัดอ่างทอง มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570        
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและความ
เปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะความต้องการของพื้นท่ี  
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง มีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 แผน 
 
 
 
 
 

1 แผน 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
1 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 

5. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

30,300 30,300 1,350 - 28,950 - - 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 

7. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ           
 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นท่ีมีแผนท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 
 
 
 

/ภาพกิจกรรม... 
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8. ภาพกิจกรรม (แนบไฟล์) 
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ภาคผนวก 
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คณะทำงานจดัทำเอกสาร 
ท่ีปรึกษา 

  นายวุฒิชัย ธรรมยา  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
  นายเอกชัย จันทา   รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
ผู้จัดทำ 
  ว่าท่ี ร.ต.จิรวัฒน์   นาคพนม       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  นางสาวพันธุ์ศิริ  ธนาริยะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จัดทำเอกสาร / รูปเล่ม  

  นางสาวพันธุ์ศิริ  ธนาริยะวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ออกแบบปก 

 ว่าท่ี ร.ต.อนุพงค์    เสือใย   ลูกจ้างช่ัวคราวกลุ่มนโยบายและแผน 
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